Samordning av
bytesbalansen
Siffror för export och import kan skilja mellan SCB:s olika
statistikprodukter i betalningsbalansen och
nationalräkenskaperna. SCB har därför inlett ett projekt för att
statistiken ska stämma bättre överens och att skillnaderna i
siffrorna ska minska.
Betalningsbalansen och nationalräkenskaperna är två
statistikprodukter hos SCB som publicerar siffror för export och import.
De samarbetar långsiktigt för att samordna och utveckla statistiken.
Fokus har det senaste året legat på att samordna källor och metoder i
beräkningen av bytesbalansen för att öka samstämmigheten i
statistiken.
Resultaten har implementerats i samband med publiceringen av första
kvartalet 2020 för både betalningsbalansen och nationalräkenskapernas
beräkningar av BNP och de reala sektorräkenskaperna. Det har medfört
revideringar av tidsserierna.
Arbetet för ökad samstämmighet i bytesbalansen kommer att fortsätta
framöver. Ett arbete har också påbörjats för att öka samstämmigheten
mellan de finansiella delarna av betalningsbalansen och
finansräkenskaperna.
Vilka uppgifter blir justerade?
Nationalräkenskaperna omfattar primärstatistik från många
undersökningar. Justeringar görs för att uppnå samstämmighet i
beräkningarna av BNP från produktions- och användningssidan.
I punktlistan nedan beskriver vi justeringarna. De innebär att
skattningen av utrikeshandel med tjänster som publiceras som en del
av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kan skilja sig från de
värden som publiceras i undersökningen för utrikeshandel med
tjänster.
•

I de detaljerade årsberäkningarna justerar man med en metod
för automatisk avstämning där hänsyn tas till skattad och
bedömd osäkerhet i de statistikkällor och beräkningsmetoder

•

•

•

som används. Det innebär att skattningar med större osäkerhet
ofta justeras mer.
I de kvartalsvisa nationalräkenskaperna justerar man utifrån en
grövre bedömning av respektive källas och metods osäkerhet i
kombination med makroekonomiska analyser.
Beräkningarna från produktionssidan och användningssidan
måste resultera i samma BNP. Det innebär att det kan behövas
justeringar även i fall där man inte har någon anledning att
underkänna en given statistikkälla.
Nationalräkenskaperna justeras också för att förbättra
kvaliteten i tidsserierna. För att uppnå samstämmighet mellan
betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kommer
betalningsbalansen att justera export och import av tjänster på
samma sätt som nationalräkenskaperna.
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