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Hovedrevision af Nationalregnskabet
A2. Hovedrevision af Nationalregnskabet
Danmarks Statistik offentliggør 15. september 2014 et
hovedrevideret nationalregnskab som følge af nye
internationale standarder og principper samt en revi1
sion af kilder og metoder .
Store revisioner af nationalregnskabet gennemføres
med jævne mellemrum. De to seneste er gennemført
i henholdsvis 1998 og 2005. Formålet med de nye
retningslinjer er at sikre, at nationalregnskabet bedst
muligt afspejler udviklingen i samfundsøkonomien.
Et af elementerne i revisionen er, at udgifter til forskning og udvikling opgøres som faste bruttoinvesteringer, i stedet for som løbende omkostninger til produktion. Denne ændring betyder, at BNP oprevideres.
Et andet element i revisionen er en ændret afgrænsning af den offentlige sektor, som betyder, at det
offentlige forbrug nedjusteres. Derudover kommer der
en ændring i opgørelsen af skatter og afgifter, som
betyder, at fx kirkeskatten fremover defineres som en
overførsel fra husholdninger og at kontingent til Akasse m.v. defineres som et frivilligt bidrag. Dermed
vil de to udgifter ikke længere blive betragtet som
skatter. I den anden retning trækker blandt andet, at
PSO fremover vil blive betragtet som en skat. Samlet
set vil det samlede skatteprovenu falde.
Revisionen får betydning for mange nøgletal, herunder BNP, offentligt forbrug, offentlig saldo og skattetryk.
Danmarks Statistik har lavet et skøn over effekten i et
enkelt år, 2008. Heraf fremgår, at nominelt BNP opjusteres med 2,5 pct., mens det offentlige forbrug og
skattetrykket nedjusteres med henholdsvis 2,8 pct. og
2,9 pct.-point, se tabel A2.
I det omfang at opjusteringen af BNP over en årrække svarer til et niveauskifte, vil det kun have mindre
betydning for opgørelsen af den økonomiske vækst
(den reale BNP-vækst). Danmarks Statistik har ikke
offentliggjort skøn over denne effekt, men peger på,
at der kan komme en effekt i opadgående retning fra
en ændret opgørelse af den offentlige realvækst fra
2008.

A2

Tabel A2 Foreløbig vurdering af effekten af hovedrevisionen i 2008
BNP

+ 2,5 pct.

Bruttoinvesteringer

+ 10,4 pct.

Det private forbrug inkl. NPISH

+ 1,6 pct.

Offentlige forbrugsniveau

- 2,8 pct.

Skattetrykket

- 2,9 pct.point

Anm.: Løbende priser. NPISH er den engelske forkortelse for Non-Profit
Institutions Serving Households og står således for fx idrætsforeninger,
private nødhjælpsorganisationer, frie skoler og fagforeninger.
Kilde: Danmarks Statistik.

Hidtil har realvæksten i det offentlige produktion været opgjort ud fra hvor mange ressourcer, der anvendes (input-baseret metode). Fremover vil væksten i
det offentlige forbrug blive opgjort ud fra den producerede mængde serviceydelser (output-baseret metode), fx antallet af elevtimer i folkeskolen, operationer
på hospitaler og antal børn i daginstitution. Den nye
metode vil løfte produktivitetsvæksten i den offentlige
sektor.
Effekten af revisionen på de enkelte landes nominelle
BNP vil variere først og fremmest som følge af forskelle i udgifter til forskning og udvikling. EUKommissionen har estimeret, hvor meget BNP stiger i
de enkelte medlemslande. Det skønnes, at stigningen
i det tyske BNP vil ligge i samme interval som det
danske, dvs. mellem 2 og 3 pct. Effekten er større i
Sverige og Finland, hvor det forventes, at stigningen
vil ligge mellem 4 og 5 pct. I UK og Nederlandene
skønnes stigningen at ligge mellem 3 og 4 pct.
Ligeledes har Eurostat beregnet, på grundlag af foreløbig skøn fra EU-landene, en gennemsnitlig effekt i
EU på det nominelle BNP til 2,4 pct. Til sammenligning førte hovedrevisionen i USA til en stigning på 3
pct.

1
Principper og standarder fremgår af SNA2008, System of National
Accounts 2008, som er udsendt af FN, OECD, IMF, Verdensbanken og
EU-Kommissionen. I EU følges principperne i ESA2010, European System
of National and Regional Accounts 2010, som er den europæiske pendant
af SNA2008-regelsættet.
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