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Administrativa uppgifter om produkten

0.1 Benämning
Nationalräkenskaper

0.2 Statistikområde
Nationalräkenskaper

0.3 Ansvarig myndighet, person etc.
SCB, ES/NR, Per Ericson, tfn: 08-506 94537

0.4Produkten finansieras inom SCB:s anslag för statistikproduktion.

0.5 Syfte och historik
Nationalräkenskaperna (NR) sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med
kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. Ansvaret för NR har
legat hos SCB sedan 1963/64. Det låg tidigare hos Konjunkturinstitutet.

0.6 Användare och användningsområden
NR används som underlag för analys av Sveriges ekonomi på kort och lång sikt. Används bl.a av
Finansdepartementet som underlag för nationalbudgeten och för långtidsutredningarna och av
Konjunkturinstitutet för löpande konjunkturanalys och prognoser. NR används också av
Riksbanken, olika statliga organ och myndigheter, arbetsmarknadsorganisationerna och av
privata organisationer och företag som underlag för samhällsekonomisk analys och
bedömningar.
Uppgiften om BNI (bruttonationalinkomst) används som ett av underlagen för att fastställa
medlemsavgiften till EU. Den används också som underlag för beräkning av landets bidrag till
andra internationella organisationer som FN och OECD. BNI används också som referens vid
fastställande av nivån på Sveriges u-landsbistånd.
Uppgifter från NR används vid beräkningen av de s.k Maastrichtkriterierna. Det rör uppgifter om
offentliga sektorns finansiella sparande i relation till BNP. Ett annat konvergenskriterium är den
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, från finansräkenskaperna, som också sätts i
relation till BNP.

0.7 Uppgiftsskyldighet
Nationalräkenskaperna grundas på uppgifter från andra statistikproducenter (huvudsakligen vid
SCB, men också andra som ESV och JV), administrativt material och offentliga uppgifter.

0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter
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0.9 EU-reglering
Direktiv 89/130 EEG (BNI-direktivet) m.fl. tillämpningsföreskrifter. Ny förordning (ENS 95) är
beslutad 1996, EC 2223/96 för tillämpning senast 1999. Council Regulation (EC) No 3605/93
(excessive deficit procedure)
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Innehåll

1.1 Statistiska storheter
Objekt och population
Sveriges ekonomi. Redovisning görs i löpande och fasta priser. Fasta priser innebär redovisning i
ett visst basårs priser. Basår är för närvarande 1995.
Variabler
NR beskriver inom ramen för ett slutet kontosystem produktionen och dess användning,
inkomstbildning, inkomstomfördelning och inkomstanvändning, kapitalbildning samt
transaktioner med utlandet. I NR-systemet ingår också s.k tillgångs-användningstabeller, ibland
kallade input/output-räkenskaper, som en integrerad del. Där sker en uppdelning av tillgång, som
produktion och import, och användning på ett antal varor och tjänster.
Produktionen redovisas indelad i de två huvudsektorerna näringslivet samt offentliga
myndigheter och hushållsorganisationer och med branschvis underindelning av näringslivet. För
varje bransch redovisas bruttoproduktionsvärde, förbrukning och förädlingsvärde, samt
förädlingsvärdets komponenter, löner, kollektiva avgifter samt driftsöverskott. Summan av
samtliga förädlingsvärden ger värdet av BNP mätt från produktionssidan.
Produktionens användning redovisas uppdelad på privat konsumtion, statlig och kommunal
konsumtion, bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och export med omfattande
underindelningar. Summan av användning med avdrag för import ger BNP mätt från
användningssidan (den s.k försörjningsbalansen).
Faktorinkomsterna löner och driftsöverskott visas fördelade på sektorerna icke-finansiella
företag, finansiella institutioner, stat, kommun, socialförsäkringssektor samt hushåll liksom
inkomsternas omfördelning i form av transfereringar av olika slag, disponibel inkomst, sparande,
kapitaltransaktioner samt finansiellt sparande.
I NR ingår också branschvisa sysselsättningsuppgifter, avseende medelantal sysselsatta och
arbetade timmar.
Statistiska mått
Värden i löpande och fasta priser.
Redovisningsgrupper
NR redovisas enligt flera olika indelningsgrunder, några av de viktigaste är:
Bransch, aggregat av SNI 92 , cirka 40
Varugrupp, SNR-rev, cirka 60
Institutionell sektor, 5 huvudsektorer
Ändamål (privat kons) cirka 80
Varaktighetsgrupp (privat kons) 7
Ändamål, COFOG 14 huvudändamål

1.2 Jämförbarhet med annan statistik
NR görs i enlighet med FN (m.fl.) -standard. SNA 93 vilken i huvudsak motsvarar EU-standard
ENS 95.
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Tid

2.1 Referenstid
Kvartalsräkenskaper

2.2 Framställningstid
Kvartalsräkenskaper publiceras cirka 75 dagar efter utgången av ett kvartal, något varierande
olika kvartal.

2.3 Punktlighet
Publiceringen sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik.

2.4

Frekvens

Kvartalsvis

2.5 Jämförbarhet över tiden
Serierna enligt ENS 95 startar för närvarande 1993. Redovisning för tidigare perioder kommer
senare.
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Uppläggning och tillförlitlighet

3.1 Tillförlitlighet totalt
Metod saknas för närvarande att uppskatta total tillförlitlighet.
Olika osäkerhetskällor diskuteras i en Rapport angående täckningsgrad i de svenska
nationalräkenskaperna. SCB ES/NR 1995.

3.2 Osäkerhetskällor
Täckning

Urval

Uppgiftsinsamling/Mätning

Bortfall

Bearbetning

Modellantaganden

3.3 Redovisning av osäkerhetsmått
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Tillgänglighet

4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och
databaser)
Nationalräkenskaperna publiceras i SM serie N. BNP-kvartal (SCB ES/NR).. Allmän
månadsstatistik. SCB:s statistiska databaser. Statistisk årsbok. Nordisk statistisk årsbok.
Publikationer från OECD, Eurostat, FN, IMF. I skriftserie Konjunkturläget av
Konjunkturinstitutet. I finansplanen av finandepartementet.

4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter

4.3 Presentation
BNP-kvartal är en tabellsamling. Års-SM innehåller också tabellkommentarer och förklarande
text.

4.4

Dokumentation

Det svenska NR-systemet redovisas nu enligt ENS 95, vilket sammanfaller med det av FN, m.fl.,
rekommenderade, som beskrivs i FN:s publikation A System of National Accounts (SNA93).

4.5 Övriga upplysningar
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