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28. november 2018 

Meddelelser 

Til 16. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

 
1. Ny statistik om fremstillingsvirksomhedernes globale produktion 

 
Den 10. oktober 2018 offentliggjorde DST en globaliseringsstatistik, der belyser 
fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion. Det er første udgave 
af en ny årlig statistik. Den nye statistik er udgivet i to tabeller, GLOB1 og 
GLOB2. GLOB1 dækker perioden fra 2005 til 2017 og viser overordnede variab-
le, der afspejler den internationale produktion. GLOB2 er mere detaljeret, men 
er kun opgjort for årene 2016 og 2017.  
 
Statistikken ligger i forlængelse af analysen Stor stigning i danske fremstil-

lingsvirksomheders salg af varer i udlandet1 fra 10. oktober 2016. Statistikken 
indeholder, på en ny måde, centrale elementer fra Betalingsbalancen samt fra 
statistikkerne om Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. 
Dette skal belyse en udvikling, hvor fremstillingsvirksomhederne organiserer 
deres produktionsprocesser globalt, og eksporten i stigende grad består af va-
rer, der aldrig krydser den danske grænse. Læs evt. mere om statistikken i Nyt 
fra Danmarks Statistik fra d. 10. oktober 2018 på linket: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31406 
 
2. Test af ny revisionsrytme i nationalregnskabsstatistik i 2019 

 

I 2019 testes den nye revisionsrytme for nationalregnskabet, hvor beregningen 
af et nyt endeligt år og den sammenhængende opdatering og justering af tidsse-
rien hertil har deadline ultimo juni. Dertil kommer en opdatering af både de 
finansielle og ikke-finansielle sektorregnskaberne for de foreløbige år, som har 
deadline ultimo september. 
 
Der er ikke planlagt ændringer i publiceringsrytmen i 2019 af den 

grund.  

 
Nationalregnskabstallene for årene offentliggøres som vanligt med Februar-, 
Marts-, Juni- og November-versionerne, hvor det er Novemberversionen, der 
indeholder det nye endelige år, 2016, og den sammenhængende opdatering og 
justering af tidsserien hertil.  
 
Novemberversionen er planlagt til at udkomme d. 7. nov. 2019. 
 
Testen af den nye revisionsrytme består af følgende dele: 
 

a. Leveranceaftaler med kildedataleverandører trykprøves i 
praksis 

b. Beregninger foretages med det tilgængelige kildemateriale 
c. Produktionsprocesser tilpasses til mere komprimeret produk-

tionsforløb og evt. andet kildedata. 
                                                           
1 Find analysen her: https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=27689 



 

2/5 

d. Der foretages hele eller delvise genberegninger på datagrund-
laget svarende til den ”gamle” revisionsrytme for November-
versionen. 

e. Der foretages analyser af, hvad det fremrykkede og dermed 
korteret produktionsforløb har haft af betydning for resulta-
terne - om nogen. 

f. Der træffes endelig beslutning om den nye revisionsrytme. 
 
3. Indsats over for revisioner i nationalregnskabet 

 

Ved den seneste opgørelse af Nationalregnskabet d. 7. november skete der en 

betydelig opjustering af den økonomiske vækst for årene 2015, 2016 og 2017 

til henholdsvis 2,3, 2,4 og 2,3 procent. 

Der har i det lange løb ikke været et større problem med systematiske opju-

steringer af BNP væksten, men Danmarks Statistik konstaterer, at der de se-

neste år har været en tendens til opadgående revisioner, hvilket også fremgår 

af figuren nedenfor. 

Revisioner af årlige BNP vækstrater. 1990-2017 

 
Anm.: Figuren sammenligner resultater fra den første beregning af BNP-væksten for et givet år med 

den endelige beregning for samme år. For 2016 og 2017 foreligger endnu ikke en endelig beregning og 

derfor sammenlignes den første med den seneste beregning. Opjusteringer af væksten er vist som 

større end nul mens nedjusteringer er mindre end nul. 

Danmarks Statisk har på den baggrund besluttet at analysere årsagerne til 

revisionerne nærmere med henblik på at forbedre de tidlige opgørelser af 

nationalregnskabet.  

Samtidig med dette analysearbejde, iværksættes der initiativer på to områder, 

som vi har set give anledning til revisioner de senere år, nemlig opgørelsen af 

de faste bruttoinvesteringer samt im- og eksporten.  

En stor udfordring med de tidlige opgørelser af de faste bruttoinvesteringer 

er, at oplysninger fra virksomhedernes regnskaber først kan indarbejdes i en 

summarisk og foreløbig form to år efter året. Indtil da baseres nationalregn-

skabsberegningerne på et ret sparsomt kildegrundlag. Dette vil blive forsøgt 

imødekommet ved bl.a. to tiltag:  
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• monitorering af enkeltstående store investeringsprojekter i dags-

pressen og på internettet med henblik på at få de store projekter, 

som rykker alvorligt ved tallene, tidligere med i nationalregnskabet.  

• udarbejdelse af en tidligere indikator for de offentligt ejede virk-

somheders investeringer. 

Udfordringen med at opgøre im- og eksport er en afspejling af den globale 

økonomis kompleksitet. Arbejdet med at sikre konsistens i data fra de største 

og mest komplekse virksomheder er i gang med at blive fremrykket således, at 

store begivenheder, som fx omstruktureringer i produktionsforholdene, kan 

blive fanget tidligere i tallene. Derudover vil vi analysere opgørelsen af real-

væksten i im- og eksport med henblik på at forbedre de tidlige opgørelser. 

I analysearbejdet vil Danmarks Statistik trække på erfaringer fra internationale 
kollegaer. 
 
4. T+45 beskæftigelsesindikator 

 

Det er planlagt i løbet af 2019 at begynde offentliggørelsen af en indikator for 
nationalregnskabsbeskæftigelsen 45 dage efter kvartalet. Beskæftigelsesindika-
toren vil vise vækstraten for udviklingen i antal beskæftigede personer, og på-
tænkes offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik sammen med BNP-
indikatoren.  
  
Som led i deltagelsen i en EU-arbejdsgruppe har Danmarks Statistik foretaget 
testberegninger af en beskæftigelsesindikator både 30 og 45 dage efter kvarta-
lets udløb. Testberegningerne løber fra og med 1.kvt.2017, og er foretaget i et 
tæt samarbejde med Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedskontor. Indikatoren 
er hovedsagelig baseret på data fra arbejdstidsregnskabet. De foreløbige resul-
tater ser lovende ud, når de sammenlignes med senere beregninger. Det skal 
dog ses i det lys, at testberegningerne indtil nu er foretaget i en periode, der har 
haft en meget regelmæssig positiv vækst i beskæftigelsen, hvorfor den langsig-
tede usikkerhed kan være undervurderet. 
 
Eurostat har påbegyndt offentliggørelsen af beskæftigelsesindikatoren 45 dage 
efter kvartalet for hhv. Eurozonen og EU, første gang d. 14. november 2018 
med data for 3. kvartal 2018. Der arbejdes i EU-arbejdsgruppen videre med at 
forbedre beregningen af beskæftigelsesindikatoren 30 dage efter kvartalet. 
 
5. Eurostats kvalitetsrapport af nationalregnskabet 

 

EU kommissionen (Eurostat) kvalitetsvurderer årligt de transmissioner af nati-
onalregnskabstal til Eurostat, som Danmarks Statistik foretager samtidig med, 
at nationalregnskabet offentliggøres i Danmark. Kvalitetsrapporten i 2018 om-
handler transmissioner af alle nationalregnskabsdata i 2017. 
 
Eurostat vurderer ud fra en række kvalitetsaspekter, at kvaliteten af det danske 
nationalregnskab er tilfredsstillende. Rapporten viser, at Danmarks Statistik 
indberetter de tal forordningen foreskriver og til tiden eller før. De danske na-
tionalregnskabstal har en meget høj grad af konsistens. En undtagelse er dog 
sammenhængen mellem de kvartalsvise finansielle konti, der udarbejdes af 
nationalbanken og de årlige finansielle konti, der udarbejdes af Danmarks Sta-
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tistik. Eurostat er også tilfreds, hvad angår adgang til information om revisi-
onspraksis og dokumentation. 
 
I sin konklusion anbefaler Eurostat blandt andet, at Danmark arbejder for kon-
sistens mellem kvartalsvise og årlige finansielle konti. 
 
Eurostats kvalitetsvurdering og anbefalinger kan læses i fuld længde på linket: 
https://www.dst.dk/ext/national/NRQualReport2018--pdf 
 
Kvalitetsrapporten indeholder både kvantitative og kvalitative vurderingsindi-
katorer, der hver især er relateret til en række kvalitetskriterier. Disse er: rele-
vans, nøjagtighed og pålidelighed, aktualitet og punktlighed, tilgængelighed 
og klarhed samt sammenhæng og sammenlignelighed. 
 
Antallet af vurderingsindikatorer bliver øget gradvist de kommende år. Indtil 
videre er det danske nationalregnskab vurderet ud fra dataenes grad af fuld-
stændighed, punktlighed — leveringsdatoer, sammenhæng — internt i og mel-

lem tabellerne, sammenhæng — årsdata og summen af kvartalsdata, sam-

menhæng — totaler og summen af komponenter. De kvalitative indikatorer 
dækker information om datarevisionspolitik og adgang til dokumentation ved-

rørende metodologi.  
 
Som nævnt omhandler kvalitetsrapporten de nationalregnskabsdata, Dan-
marks Statistik transmitterer til EU kommissionen (Eurostat). Data fremsen-
des i henhold til kravene fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regional-
regnskabssystem i Den Europæiske Union.  
 
Indholdet i kvalitetsrapporten er fastligt i artikel 12, stk. 1, i Europa- Parlamen-
tets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 og finder anvendelse på de data, 
der er omfattet af forordning (EU) nr. 549/2013 og indebærer altså, at med-
lemsstaterne skal forelægge Kommissionen en rapport om kvaliteten af de 
fremsendte data. 
 
6. Publicering af ejendomsdata 

 

Danmarks Statistik arbejder i 2018 med implementering af en ny publicerings-
strategi for ejendomssalgsstatistikken. Baggrunden for dette arbejde er ønsket 
om hurtigere offentliggørelser og mere fokuserede NYT’er samt en efterspørg-
sel af mere detaljeret oplysninger.  
 
I den nuværende publicering af ejendomssalgsstatistikken er der 17 offentliggø-
relser i løbet af et år: 

• 12 månedspublikationer 
• 4 kvartalspublikationer 
• 1 årspublikation 

 
Planen er, at skære antallet ned til 12 årlige NYT’er, dvs. integration af kvartals- 
og årsstatistikkerne i de månedlige opgørelser. Samtidigt vil der ske en frem-
rykning af offentliggørelserne. Fremrykningerne betyder følgende reduktion i 
publiceringstidspunkterne: 
 

• Månedstal med op til én uge 
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• Kvartalstal med 3-4 uger 
• Årstal med 9 måneder (introducerer foreløbige tal) 

 
Beregninger viser, at fremrykningen af offentliggørelsen for månedsstatistikken 
ikke giver anledning til nævneværdig større usikkerhed i tallene. Konsekvens-
beregninger for usikkerheden gøres tilgængelig på emnesiden for Ejendoms-
salg. 
 
I den nye publiceringsstrategi introduceres månedstal opgjort på regionalt ni-
veau og introduktion af sæsonkorrektion af tallene for antal handler.  
 
Ved udgangen af marts 2019 forventes de første tal offentliggjort: 

• Månedstal for januar 2019 
• Kvartalstal til og med 4. kvartal 2018 
• Årstal for 2018 


