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Finansiel Statistik 

Nyt samarbejde mellem Nationalbanken og Dan-
marks Statistik om det finansielle nationalregnskab 

Historisk har Danmarks Statistik (DST) været ansvarlig for at udarbejde natio-

nalregnskabets årlige finansielle konti, mens Danmarks Nationalbank (DN) har 

været ansvarlig for de kvartalsvise offentliggørelser. Begge opgørelser har i en 

lang årrække været afstemt med den reale del af nationalregnskabet, men der 

har været uoverensstemmelser mellem de kvartalsvise og årlige finansielle kon-

ti. 

 

DN og DST har ønsket at skabe fuldstændig overensstemmelse (konsistens) 

mellem de kvartalsvise og årlige finansielle konti. På den baggrund etablerede 

DN og DST i 2019 et samarbejdsprojekt om et fælles it-system til udarbejdelsen 

af nationalregnskabets finansielle konti. Etableringen af et fælles it-system blev 

set som den bedste måde til effektivt at sikre koordinering og konsistens i prak-

sis.  

 

Samarbejdet imødekom samtidig et stærkt stigende fokus på konsistens på 

tværs af de makroøkonomiske statistikker, som den Europæiske Centralbank 

(ECB) og EU-Kommissionens statistikkontor Eurostat rapporterer om i de årli-

ge kvalitetsrapporter for nationalregnskabet.  

 

Det fælles it-system er etableret med afsæt i de bedste erfaringer fra DN og 

DST, og projektet indebar derudover også en genovervejelse af kildegrundlaget 

til finansielle konti, prioritering mellem kilderne og reglerne for afstemning. 

 

I sidste ende har projektet understøttet en mere effektiv produktion af natio-

nalregnskabets finansielle konti og vil give konsistens og en høj kvalitet. Sam-

arbejdet vil fremadrettet bidrage til at styrke sammenhængen mellem det fi-

nansielle og reale nationalregnskab til gavn for relevansen af det samlede nati-

onalregnskab. Endelig er der etableret fælles dokumentation både med hensyn 

til arbejdsprocesser, datagrundlag, metode og output. Alt sammen til gavn for 

nationalregnskabets brugere. 

 

Projektets målsætning var, at det nye samarbejde kunne implementeres samti-

dig med nationalregnskabets overgang til at følge den harmoniserede europæi-

ske revisionspolitik. Med overgang til den nye samarbejdsform pr. september 

2020 er denne målsætning nået. 


