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Baggrund
Store og systematisk opadgående revisioner af BNP-væksten i de senere 
år.

� Spørgsmålstegn ved troværdigheden af de første bud på BNP-væksten
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Projekt lanceret

� Vi arbejder på: 

� at tilvejebringe mere viden om karakteren af vore revisioner 
� at eliminere de revisioner, som ved brug af nye metoder, nye 

kildeoplysninger og bedre intern kommunikation kunne 
undgås

� fortsat at revidere, når vi har fået nye informationer

� Intern finansiering er allokeret til at sætte arbejdet i 
gang
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Initialt omfang

Centreret omkring det, som umiddelbart har kunnet identificeres 
som årsager til revisioner i de senere år:

� Store revisioner i investeringer
� Im- og eksport har givet anledning til revisioner på grund af:

� Globaliseringsfænomener (fx 2016-revisionen)
� Deflatering af im- og eksport 

..og 

� Revisionsanalyser for at opnå større indsigt i underliggende 
årsager til revisionerne

� Fokus på at kommunikere usikkerheden på nationalregnskabs-
tallene bedre
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Revisionsanalyser

Data
� Udvikle en versionsdatabase, så grundlaget for at foretage revisionsanalyser er 

på plads

Revisionsanalyser
� Forsyningsbalanceniveau. 

- Investeringerne
- Im- og eksporttallene

� International sammenligning af størrelsesordenen og karakteren af de danske 
revisioner

� Internationalt møde, for at lære fra kollegaer i andre sammenlignelige lande

Identifikation af mulige fremtidige fokusområder
� Mangelfuldt kildegrundlag?

Kommunikation
� Fastlæggelse af den løbende kommunikation omkring revisioner, hvor vi 

øjensynligt ikke har været tydelige nok hidtil
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Investeringer

Baggrund:
Information om investeringer er først tilgængeligt ret sent:

Initiativer:
� Tidlig monitorering og ad. hoc. datafangst for store investeringsprojekter -

via pressen og søgning af fx. regnskabsoplysninger på internettet, fx:
� Datacentre
� Infrastruktur investeringer
� Vindmølleparker
� Femernbælt tunnelen

� Systemudvikling, så de nye hurtige ad. hoc. investeringsoplysninger kan 
implementeres i de eksisterende beregningssystemer ( undgå 
dobbeltregning )

� Eksperimentere med modelbaserede investeringsberegninger
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Im- og eksport

Central enhed til kvalitetssikring af data fra 
Forretningskritiske virksomheder (FKV’er)

Det drejer sig om de store danske koncerner med globale aktiviteter

� Tidligere årlig datakonfrontation
- Er etableret i en betaversion

� Kvartalsvis datakonfrontation
- Ikke etableret endnu
- Ad hoc drøftelser mellem konjunkturstatistikkerne og det kvartalsvise NR 

ved signifikante hændelser

� Løbende tæt samarbejde mellem FKV-enheden og 
nationalregnskabet
- Er etableret i en betaversion
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Im- og eksports

Deflatering af im- og eksport
Nuværende status: 

- Detaljeringsniveauet i deflateringen er uændret fra første KNR-version 
indtil den endelige årlige beregning af tilgangs- og anvendelsesmatricer 
ca. 2½ år efter årets afslutning

- Går fra 70 til 2350 produkter -> giver potentiale for store 
vægtningsdifferencer imellem de første og de endelige 
nationalregnskabstal

Fremtidigt perspektiv: 
- Fælles statistisk processering af prisdata til alle versioner af 

nationalregnskabet for et givet år
- Etablering af et formaliseret samarbejde mellem KNR og ÅNR for at 

undgå utilsigtede forskelle i valg af deflator
- (Varebalancering i både KNR og de foreløbige ÅNR )
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Interaktion med brugere

Proaktive kommunikation:

� Informere relevante brugergrupper så snart viden om 
revisioner er tilgængelig og sikker – info og ikke støj

� Lettilgængelig information om den generelle og 
specifikke usikkerheden, der knytter sig til NR-tal

- Forbedrede Statistikdokumentationer

Interaktion med pressen:

� Monitorering af, hvad der skrives om NR i pressen, 
og kontakt til journalisten, hvis NR-tal bruges uden 
behørig hensyntagen til usikkerheden på tallene

9



Baggrund  (fortsat)

Mange år med bl.a. hoved- og datarevisioner har 
efterladt det danske nationalregnskab med ret sårbare 
processer:

� It-systemer, der trænger til vedligeholdelse og 
modernisering

� Arbejdsprocesser, der trænger til ”serviceeftersyn”, 
dokumentation og effektivisering

� Metoder, som trænger til at blive teknisk opgraderet 
og konsolideret
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Udvidet omfang
Datadækning

� Opfølgning hvor revisionsanalyserne har afsløret åbenlyse forbedringsmuligheder
� Tidligere adgang til regnskabsdata (XBRL) – kvartalsvis regnskabsstatistik for FKV’er???

Metoder
� Varebalancering i KNR og foreløbige ÅNR

IT
� Konsolidering af de individuelle beregningssystemer i hele nationalregnskabet
� Etablere fælles it-systemer hele vejen fra KNR til ÅNR for dele af nationalregnskabet
� Introduktion af databaser i:

- modtagelsen af primær statistisk data: 
• initial data validering 
• processering til NR-koncepter og formater

- lagring af data under og efter beregningen af nationalregnskabsdata 
- forberedelsen og den systematisk lagring af data til offentliggørelse

Analytisk arbejde
� Adgang til kreditkortdata og ”big data” kilder  ->  indarbejdelse som datakilde til NR-beregninger
� Aktiv deltagelse i det internationale arbejde omkring globalisering og digitalisering, så danske 

interesser kommer til udtryk i de internationale manualer på området.
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Processen herfra

� Arbejdet med det initiale projektomfang er i gang

� Vi ansøger om midler på FL2020 til at iværksætte 
det udvidede projektomfang over en 4 årig periode.
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Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål?
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