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Resumé:
Papiret præsenterer en liste over udeståender, for databanken til modelversion
OKT2014, ved starten af januar 2015. Hensigten er at give et overblik over de
opdateringsopgaver der er dels på helt kort sigt (inden modelversionen OKT2014
går ud af sin beta-periode, medio januar), og dels i løbet af første halvdel af 2015.

1
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MOL06115
Nøgleord: databank
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
Under arbejdet med at afslutte databanken til modelversion OKT2014 har vi
ikke kunnet nå at tilbageføre alle de variabler vi gerne ville have tilbageført
inden databanken blev erklæret endelig i december 2014. Idet modellen fortsat
var i sin beta-periode har vi arbejdet intensivt på at gøre dens ligninger færdige.
Færdiggørelsen af modelversionens databank, frem mod næste milepæl, viser
et behov for at danne en status for hvilke (familier af) variabler som forventes
tilbageført inden vi skal til at estimere den kommende modelversion på de nye
hovedreviderede nationalregnskabstal (NR2014). Nærværende papir præsenterer denne status.

Status for NR-tal
”Det danske nationalregnskab er ved denne revision ført tilbage til
1966 for BNP og tilhørende hovedposter. De offentlige finanser er ført
tilbage til 1971, mens der er fuld sektoropdeling tilbage til 1995.”2
Vurderet udfra nationalregnskabs tabellerne i statistikbanken, med årlige tal for
Danmark som helhed, optrykt i vedhæftede bilag 2 og 3, er følgende tabel
udarbejdet.
Tabel 1: Første år der foreligger NR-tal for, nu og for et år siden.
Variabler
Mest aggregerede
Produktionsværdi, varekøb etc, brch-opdelt
Sektoropdelinger, alle sektorer
Sektoropdelinger, Dk privat sektor som én,
Off.sektor, udlandet.
Finansielle konti
Kapital tal, brancheopdelte
Kapital tal, sektorer
Investeringstal, sektor-opdelte
Investeringstal, faste brutto-, brch-opdelte
Beskæftigelse
IO-tabeller
IO-tabeller, udenrigshandelsgrupper

Tilbageført til
efter NR2014
under BernerIII-regime
1966
1966
1966 (NABP117)
1966
1995 (NASD)
1971/1981 (NAT3)
1971 (NASL1/-2)
1971 (sum over NAT3)
1995
1966
1995 (NASK)
1995 (NASK)
1993 (NABK69)3
1966 (NABB117)

1995
1966
1990
1966
1966
1966

1966
2005

1966
1993

TAer, løbende priser
1993
2005
TAer, foregående års priser
1993
2008
IMer, løbende priser
1993
2005
IMer, foregående års priser
1993
2008
Note: med kursiv er angivet de variabelfamilier der dækker uændret periode. Berner-IIIregimet dækker de NR-tal der var gældende frem til offentliggørelsen af NR2014, jf.
MOL21912a.
2
3

Jf. temapublikationen NR2014-bog, side 9.
I den interne sumdatabase tabel NAAK findes der tal tilbage til 1966 i medio priser.
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Betalingsbalancen er fra kontoret Udenrigsøkonomi kun revideret tilbage til
2005, jf. BB2014-SE.4
I øvrigt kan det bemærkes at den hidtil omtalte dobbeltregning i opgørelsen af
ind- og udbetalinger i forsikrings- og pensions- (del-) sektoren ved NR2014 er
klaret ved at benytte oplysninger fra Forsikring og Pension fra og med 2005, og
antage at der ikke var nogen dobbeltregning før 2008.5 Hvilket betyder at der
fortsat er forskel på opgørelsen af pensions-ind- og –udbetalinger mellem
ADAMs databank og NRs finansielle sektorer.
I tabellen er afslutningsvist anført det tidligste år der foreligger tilgang-anvendelsesmatricer (TAerne), og investeringsmatricer (IMerne), for. Spørgsmål der
kræver tal fra NRs produktnummer niveau kan kun besvares fra og med det
anførte første år. Eksempelvis ADAMs udenrigshandelsgrupper.

Status for ADAM-tal
Grundlæggende inddrager ADAMs databank data fra NR uden andet end aggregeringer. Variablerne i ADAMs databank rammes dermed direkte af de reducerede perioder omtalt i ovenstående tabel.
På udvalgte områder er der foretaget tilbageføringer baserede på ”de forhånden
værende søms princip”, altså med ADAMs ”robuste” standardmetoder er tidligere databankers værdier inddraget ved tilbageføringen af NR2014-værdierne.
Eksempelvis er udenrigshandelsopdelingerne tilbageført før 2005 (løbende
priser) og før 2008 (foregående års priser) til 1966, jf. DSI02o14. Denne tilbageførelse blev gennemført velvidende at en variabel såsom pm59 dermed får en
pukkel omkring 1985 som regnes for utroværdig; hvilket papiret MOL22d14
efterfølgende har givet en løsning på.
På grundlag af ADAMs behov for relativt lange talserier, sammenholdt med
ovenstående tabel, og erfaringer med de nye data, er følgende liste opstillet
med de variabelfamilier, der forventes at have behov for en tilbageførings indsats i indeværende år.

Udeståender
Tilbageføring af følgende grupper af variabler
1. input i energi og materialer, 1966-1992
a. split af input i energi og materialer
b. herefter aflede io-koef, for perioden
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Med konsekvenser for underopdelingen af eksporten af søtransporttjenester, omtalt i
MOL13115.
5
Jf. internt arbejdspapir ”5211 – Overførsler af pensioner” af BIO, finansgruppen, 5. kt.,
dateret 23. januar 2012.
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2. tidligere data fra TA’er, for 1966-2004 løbende priser, og 1967-2007
foregående års priser
a. BASTA
b. andre produktskatter
c. investeringsafgiftssatser
d. registreringsafgifter (Spr) opdelt på Im og Cb.
3. udenrigshandelsproduktgrupper efter SITC, Rev.4, for årene uden TA
a. permanent løsning, {midlertidig løsning udarbejdet af DSI}
4. sektortal før 2005 har behov for overhaling (JAO)
5. skattetal, eks.vis satser før 2000, såsom tss0, m.fl. (TMK)
6. kapitaltal før 1995 (JNR+JAO)
a. NR-offentliggørelse af (nye) ultimo beholdningstal, kommer
senere.
7. pensionstal? (MOL)

Konklusion
Gennemgangen har vist at der i år er et særligt behov for at tilbageføre værdierne af et udvalg af ADAMs variabler.
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Bilag 1: variabler der forventes tilbageført 6
Variabelfamilie

Variabelnavne

periode

”Input”-split i energi
v. materialer
(JAO/MOL)
Sektortal
(JAO)
Investeringsafgiftstal
(RBJ)
registreringsafgift
(RBJ)
BASTA
(RBJ)
kapitaltal før 1995
(JNR)
skattetal før 2000
UH-grupper
(DSI+MOL)

(f-) Ve<->, Vm<->

1966-1992

forventet afslutning

1995-2004

Spr_Cb, Spr_Im

før 2005?
før 2005 nødvendig?

tss0 m.fl.
(f-) M<.>, (f-) E<.>

før 2000
1966-2004

senest sommer 2015

Bilag 2: Aktive NR-tabeller i statistikbanken, med årlige tal for
Danmark
Årligt nationalregnskab
NAN1Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter transaktion og prisenhed (19662013)
NAN2Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion og prisenhed (1966-2013)
NAN3Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH efter transaktion og prisenhed (19952013)
PPP11Købekraftkorrigerede indeks og værdier per indbygger efter varegruppe, land og enhed (2000-2013)
Årligt nationalregnskab, hele økonomien
NAH10 Varer og tjenester efter transaktion og prisenhed (1966-2013)
NAHL21-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og prisenhed (1966-2013)
NAHO21-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) efter transaktion og prisenhed (1995-2013)
NAHD211 Produktion og BNP (detaljeret) efter transaktion og prisenhed (1995-2013)
NAHD222.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion (1995-2013)
NAHO32.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) efter transaktion (1966-2013)
NAHD312.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion (1995-2013)
NAHD322.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion (1995-2013)
NAHD332.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion (19952013)
NAHD343.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion (1995-2013)
NAHL45 Danmark og udlandet (hovedposter) efter transaktion (1966-2013)
NAHO45 Danmark og udlandet (oversigt) efter transaktion (1995-2013)
NAHD45 Danmark og udlandet (detaljeret) efter transaktion (1995-2013)
NAHFFinansielle konti, hele økonomien, detaljeret efter konto, finansielt instrument og aktiv/passiv (1994-2013)
NAHKAkkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver efter beholdning / strøm, aktiv og
prisenhed (1966-2013)
NAHC1Forbrugsudgift efter forbrugsart og prisenhed (1966-2013)
6

længere tilbage end de allerede forefindes i databanken hist1114, per medio januar 2015.
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NAHC11Individuelt forbrugsudgift efter forbrugsart, formål og prisenhed (1995-2011)
NAHC12Kollektiv forbrugsudgift efter forbrugsart, funktion og prisenhed (1995-2011)
NAHC21Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål og prisenhed (1966-2013)
NAHC22Husholdningers forbrug på dansk område (43 grp) efter formål og prisenhed (1966-2013)
NAHC23Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp) efter formål og prisenhed (1966-2011)
NAHC3Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed og prisenhed (1966-2013)
NAHIBruttoinvesteringer efter aktiv og prisenhed (1966-2013)
NAHBBeskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status (1966-2013)
Arkiv
Årligt nationalregnskab, brancher
NABP101-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
(1966-2013)
NABK10Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering) efter beholdning
/ strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2013)
NABB10Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2013)
NABP191-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
(1966-2013)
NABK19Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering) efter beholdning
/ strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2013)
NABB19Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2013)
NABP361-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
(1966-2013)
NABK36Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering) efter beholdning
/ strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2013)
NABB36Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2013)
NABP691-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
(1966-2013)
NABK69Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering) efter beholdning /
strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2013)
NABB69Beskæftigelse og timer (69-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2013)
NABP1171-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
(1966-2011)
NABB117Beskæftigelse og timer (117-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2011)
Arkiv
Årligt nationalregnskab, sektorer
NASL11-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og sektor (1971-2013)
NASO11-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NASD111 Produktion og BVT (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NASD122.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NASL22.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) efter transaktion og sektor (19712013)
NASO22.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (19952013)
NASD212.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NASD222.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NASD232.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor
(1995-2013)
NASD243.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NAS32.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor (1995-2013)
NASKAkkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver, efter beholdning / strøm, aktiv og
sektor (1995-2013)
NASFFinansielle transaktioner og statuskonto (mio.kr.) efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, sektor og
konsolideret/ukonsolideret (1994-2013)
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Bilag 3: Afsluttede NR-tabeller i statistikbanken, med årlige tal
for Danmark
Årligt nationalregnskab
NATN01Forsyningsbalance (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATN02Husholdningernes forbrug og disponible indkomst (inkl. NPISH) (AFSLUTTET) (1990-2013)
Årligt nationalregnskab, hele økonomien
NATHO010 Varer og tjenester, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO021 Produktion, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO03211 Indkomstdannelse, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO04212 Allokering af primær indkomst, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO0522 Fordeling af sekundær indkomst, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO06241 Anvendelse af disponibel indkomst, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO0731 Kapital, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO08Real disponibel bruttonationalindkomst mv., hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO095 Danmark og udlandet, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO09FFinansielle transaktioner, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHOB0Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATHO11Husholdningers forbrug på dansk område, formål (13 grp), hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (19902013)
NATHO11BHusholdningers forbrug på dansk område, formål (41 gruppering) (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO12Husholdningers forbrug på dansk område, varighed, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (19902013)
NATHO13Privat forbrug, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO15Beskæftigelse, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NAT17Årlig gennemsnitsbefolkning (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT17XENS95: Årlig gennemsnitsbefolkning efter konto (AFSLUTTET) (1966-2004)
NATHD010 Varer og tjenester, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD021 Produktion, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD03211 Indkomstdannelse, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD04212 Allokering af primær indkomst, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD0522 Fordeling af sekundær indkomst, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD06241 Anvendelse af disponibel indkomst, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD0731 Kapital, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD08Real disponibel bruttonationalindkomst mv., hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD095 Danmark og udlandet, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD12FPrimo status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD09FFinansielle transaktioner, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD10FAndre mængdemæssige ændringer, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD11FOmvurderinger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD13FUltimo status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHDB1IV.1 Primo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHDB2III.1.2 Erhvervelse af faste aktiver, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHDB3III.3 Andre ændringer i status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHDB4IV.3 Ultimo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATHD11Husholdningers forbrug på dansk område, formål, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (19902011)
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NATHD12Husholdningers forbrug på dansk område, varighed, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (19902012)
NATHD13Privat forbrug, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD141IV.1 Primo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHD142III.1.2 Erhvervelse af faste aktiver, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD143III.3 Andre ændringer i status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD144IV.3 Ultimo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATHD15Beskæftigelse, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NAT01Hovedkonti (løbende priser, mio. kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT01XENS95: Hovedkonti (løbende, mio. kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT15Hovedkonti pr capita (løbende priser, kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT15XENS95: Hovedkonti pr capita (løbende priser, kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT02Hovedkonti (faste priser, mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT02ZHovedkonti (faste priser, mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT02XENS95: Hovedkonti (faste priser, mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT16Hovedkonti pr capita (faste priser, kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT16ZHovedkonti pr capita (faste priser, kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT16XENS95: Hovedkonti pr capita (faste priser, kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT05Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT05ZPrivat forbrug (mio. kr.) efter formål og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT05XENS95: Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT04Investeringer (mio. kr.) efter art og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT04ZInvesteringer (mio. kr.) efter art og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT04XENS95: Investeringer (mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT08Fast realkapital (mio. kr.) efter art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT08ZFast realkapital (mio. kr.) efter art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT08XENS95: Fast realkapital (mio. kr.) efter art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2003)
NAHBINBoliginvesteringer efter investeringstype og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2012)
NAHBIPBoliginvesteringer efter pct af BNP (AFSLUTTET) (1948-2012)
NAHBPRBoligvedligeholdelse efter reparationstype og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
NAHBIEBoliginvesteringer efter ejerforhold og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-1992)
Arkiv
Årligt nationalregnskab, brancher
NATE1011 Produktion, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE1022.1.1 Indkomstdannelse, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE103Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATE104Beskæftigelse, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE1911 Produktion, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE192211 Indkomstdannelse, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE193Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATE194Beskæftigelse, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE3611 Produktion, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE362211 Indkomstdannelse, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE363Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATE364Beskæftigelse, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
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NATE6911 Produktion, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1990-2011)
NATE692211 Indkomstdannelse, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1990-2011)
NATE693Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATE694Beskæftigelse, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1990-2011)
NATE11711 Produktion, branchegruppering 117 (AFSLUTTET) (1990-2009)
NATE1172211 Indkomstdannelse, branchegruppering 117 (AFSLUTTET) (1990-2009)
NATE1173Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATE1174Beskæftigelse, branchegruppering 117 (AFSLUTTET) (1990-2009)
NAT07NProduktion mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT07Produktion mv. (mio. kr.) efter erhverv anvendelsesident og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT07XENS95: Produktion mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og prisenhed (AFSLUTTET) (19662004)
NAT18NBeskæftigede og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT18Beskæftigede og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT18XENS95: Antal beskæftigede og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET)
(1966-2004)
NAT06NInvesteringer (mio. kr.) efter branche, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
NAT06Investeringer (mio. kr.) efter erhverv, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2010)
NAT06XENS95: Investeringer (mio. kr.) efter branche, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2000)
NAT09NFast realkapital (mio. kr.) efter branche, art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT09Fast realkapital (mio kr) efter branche, art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT09XENS95: Fast realkapital (mio. kr.) efter branche, art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (19662003)
Arkiv
Årligt nationalregnskab, sektorer
NATSO011 Produktion, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO02211 Indkomstdannelse, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO03212 Allokering af primær indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO0422 Fordeling af sekundær indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO0523 Indkomstfordeling via naturalieydelser, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO06241 Anvendelse af disponibel indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO07242 Anvendelse af korrigeret disponibel indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO0831 Kapital, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO09Finansielle transaktioner efter sektor (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSOB0Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATSD011 Produktion, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD02211 Indkomstdannelse, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD03212 Allokering af primær indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD0422 Fordeling af sekundær indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD0523 Indkomstfordeling via naturalieydelser, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD06241 Anvendelse af disponibel indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD07242 Anvendelse af korrigeret disponibel indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD0831 Kapital, sektorer, (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD12Primo status, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATSD09Finansielle transaktioner, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSD10Andre mængdemæssige ændringer, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSD11Omvurderinger, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
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NATSD13Ultimo status sektorer detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSDB1IV.1 Primo beholdninger, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSDB2III.1.2 Erhvervelse af faste aktiver, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSDB3III.3 Andre ændringer i status, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSDB4IV.3 Ultimo beholdninger, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1989-2012)
NAT03Konto for de institutionelle sektorer (mio. kr.) efter konto og sektor (AFSLUTTET) (1971-2013)
NAT03XENS95: Konto for de institutionelle sektorer (mio. kr.) efter konto og sektor (AFSLUTTET) (1971-2004)
NAT10Finansiel statuskonto (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, primo/ultimo, sektor, aktiv/passiv og finansielt
instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT11Finansiel (transaktions)konto (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, sektor, aktiv/passiv og finansielt
instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT12Finansiel konto for andre mængdemæssige ændringer i status (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret,
sektor, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT13Finansiel omvurderingskonto (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, sektor, aktiv/passiv og finansielt
instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT14Fast realkapital (mio. kr.) efter art, sektor og fast realkapital (AFSLUTTET) (1990-2013)
NAT14XENS95: Fast realkapital (mio. kr.) efter art, sektor og fast realkapital (AFSLUTTET) (1988-2003)

