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Nationalräkenskaper

I höst förändras BNP
I september 2019 kommer tidsserierna för bruttonationalprodukten
(BNP) och andra centrala mått i nationalräkenskaperna att revideras.
Det är en följd av att nationalräkenskaperna har genomgått en så kallad
allmän översyn.

BNP-nivån höjs preliminärt med 1 procent
helåret 2015
Nationalräkenskaperna (NR) genomför en större översyn vart femte år
av årsvisa indatakällor, metoder och beräkningsmodeller inom ett
flertal områden. Den 13 september publiceras uppdaterade tidsserier
för år (1993-2017) och kvartal (1993kv1-2019kv2). Tidsserier för
perioden före 1993 kommer att publiceras senare under hösten.
Resultatet från den senaste översynen leder preliminärt till att både
BNP-nivån höjs och att sammansättningen av BNP förändras.

Effekter av den allmänna översynen helåret 2015
Översynen påverkar främst nivåerna i BNP och dess delkomponenter,
det vill säga i kronor räknat medan utvecklingen över tid i fasta priser
påverkas i mindre omfattning.
Preliminära nivåförändringar i löpande priser jämfört med tidigare
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Genomförda förändringar
Nationalräkenskaperna (NR) är ett nationellt bokföringssystem där
information från en mängd olika datakällor sammanställs. Syftet med
NR är att ge en sammanfattande beskrivning av den svenska ekonomins
omfattning, struktur och utveckling. Tillväxttakten i svensk ekonomi,
mätt som BNP-tillväxten, publiceras både kvartalsvis och årsvis.
Vid den allmänna översynen sker en genomgång på finaste nivå i
årsberäkningen för det år som framöver ska utgöra benchmark för
kommande årsberäkningar, denna gång 2015. De huvudsakliga
förändringarna som har införts i den här översynen är:








Undersökningen Företagens ekonomi är källa för fler
branschberäkningar.
Ny källa för de svenska hushållens konsumtion i utlandet.
Ny redovisning av radio- och TV-avgiften.
Uppdaterade skattningar av handelsmarginalerna.
Lägenhetsregistret ny källa för hyresberäkningarna.
Ändrade beräkningar av insatsförbrukningen.
Ny modell för objektiv avstämning.

I rapporten Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publicerad 13 juni
2019 finns flera artiklar som beskriver det arbete som genomförts inom
allmän översyn och vilka förändringar det innebär för statistiken:
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/sverigesekonomi/indikatorer-och-publikationer-om-konjunkturlaget/sverigesekonomi--statistiskt-perspektiv/
Frågor kan ställas till nrinfo@scb.se eller Helena Kaplan, 010-479 43 88

