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Förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning
respektive ny standard för produktindelning
(Dnr 2002/1234)
Sammanfattning
Institutet har inget att erinra mot de tämligen små förändringar som föreslås i
näringsgrenindelningen. Det är emellertid uppenbart att de tankegångar som låg
till grund för utformningen av den svenska tilläggsnivån i
näringsgrensindelningen inte särskilt väl korresponderar med de tankegångar
som finns i EU:s produktinriktade indelning (CPA). Eftersom den föreslagna
svenska standarden för produktindelning är anknuten till den svenska
näringsgrensindelningen kommer den härigenom att avvika relativt mycket från
Gemenskapens. Det förefaller troligt att den svenska standarden med tiden
kommer att anpassas till Gemenskapens. När detta sker uppstår potentiella
tidsseriebrott.
Revisionen av standarden för näringsgrensindelning
De förändringar i förhållande till nuvarande standard (SNI 92) som föreslås är
av ringa omfattning. Det gäller både de tvingande, d.v.s. de som redan fastställts
i NACE Rev 1.1, samt de ytterligare förändringar som nu föreslås på den för
svenskt vidkommande specifika nivån, detaljgrupp. Den ur institutets synpunkt
största förändringen är inkorporeringen av ferrolegeringsverken i den nya
gruppen 27.1 framställning av järn och stål samt ferrolegeringar. Vid kontakt
med nationalräkenskaperna framgick att detta skarvproblem var fullt möjligt att
lösa.
Ny standard för produktindelning
Av förslaget till SPIN 2002 framgår att den svenska standarden följer CPA 2002
till och den femte nivån (undergrupp, fyrsifferkod). CPA:s sjätte och sjunde
nivå (fem- och sexsiffernivån) frångås helt. I det svenska förslaget finns
visserligen en femsiffernivå men denna siffra har en annan innebörd än CPA:s
på motsvarande nivå. Nästa nivå i förslaget består av ett tillägg av ett tvåsiffrigt
löpnummer, vars första siffra också har en annan innebörd än CPA:s sjätte
siffra. Som framgår av förslaget har motivet till den valda kodstrukturen i SPIN
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2002 varit att spegla kodstrukturen för den svenska tilläggsnivån (detaljgrupp) i
SNI 2002. Slutsatsen av detta kan bara bli att de kriterier som legat till grund för
utformandet av den svenska tilläggsnivån i SNI, vare sig i nuvarande förslag
eller i tidigare version, inte tillräckligt korresponderar med de tankegångar som
låg till grund för den produktinriktade indelning som gjorts i CPA. Strukturerna
i SPIN och CPA blir härigenom mindre kongruenta än de skulle kunna vara.
Gemenskapen har annonserat att en större omläggning av statistikstandarden
kommer att ske 2007. I den mån den nu föreslagna svenska standarden
därutöver anpassas till EU:s - vilket är sannolikt – kommer svårigheterna att
överbrygga skarvarna i tidsserierna att bli ännu större.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson efter
föredragning av Bo Dahlerus.
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