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Foreløbig opgørelse 

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/13996 

Økonomisk tilbagegang i fjerde kvartal 

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,4 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres 
for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det private forbrug og investeringerne vok-
sede, mens det offentlige forbrug og samhandlen med udlandet bidrog negativt til 
udviklingen i BNP. Den negative kvartalsvækst kommer efter fem kvartaler med posi-
tiv vækst. Således var BNP 2,7 pct. højere end niveauet i fjerde kvartal 2009. For 2010 
som helhed er vækstraten i BNP opgjort til 2,1 pct. 
 
Kvartalsvis økonomisk vækst i Danmark, EU og USA 

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pct.

 EUDanmark USA
2009 2010 2009 2010 2009 2010

 
Kilde: www.bea.gov og epp.eurostat.ec.europa.eu 
Anm.: Sæsonkorrigerede værdier. Realvækst i pct. i forhold til kvartalet før. 
 
Også økonomisk afmatning i EU men fremgang i USA 
Det samlede EU havde svag økonomisk fremgang i fjerde kvartal 2010, og for året 
som helhed voksede BNP med 1,7 pct. Der var fortsat økonomisk fremgang i USA i 
fjerde kvartal. For 2010 som helhed voksede det amerikanske BNP med 2,9 pct. 
 
Voksende privat forbrug og faldende offentligt forbrug 
Det sæsonkorrigerede private forbrug steg med 0,8 pct. i fjerde kvartal. Anskaffelsen 
af køretøjer steg med 7,4 pct. og forbruget af øvrige varer med 1,7 pct. For året som 
helhed voksede det private forbrug med samme rate som BNP, nemlig 2,1 pct. Det 
offentlige forbrug faldt med 0,2 pct. i fjerde kvartal. For året som helhed steg det med 
1,7 pct. 
 
De samlede faste bruttoinvesteringer steg med 0,1 pct. i fjerde kvartal, og for året som 
helhed faldt investeringerne med 4,1 pct. I fjerde kvartal var der fremgang i investe-
ringerne i boligbyggeri, mens der for året som helhed ses en negativ udvikling i inve-
steringerne i boligbyggeri samt øvrigt byggeri og anlæg. 
 
Faldende nettoeksport 
Eksporten af varer og tjenester faldt med 0,5 pct. i fjerde kvartal, mens importen steg 
med 0,3 pct. For både eksporten og importen var der tilbagegang i varehandlen, mens 
tjenestehandlen steg. For året som helhed voksede både eksporten og importen med 
vækstrater på hhv. 2,4 og 1,9 pct. 
 

http://www.bea.gov/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


Faldende beskæftigelse 
Den samlede beskæftigelse faldt med 0,2 pct. i fjerde kvartal svarende til ca. 6.000 
personer. Inden for offentlig forvaltning og service skønnes der at have været et fald i 
beskæftigelsen på 1,1 pct. svarende til ca. 9.000 personer. For året som helhed faldt 
den samlede beskæftigelse 2,0 pct. svarende til ca. 58.000 personer. 
 
Danmarks nationalregnskab 

 2010  2010 

 4. kvt. 4. kvt. 1.-4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

 løbende priser 
mia. kr.

årlig real vækst i pct.1  real vækst i pct. i forhold til kvt. før. 
Sæsonkorrigerede værdier 

Bruttonationalprodukt (BNP) 452,8 2,7 2,1 1,3 0,9 -0,4
Import af varer og tjenester 203,3 3,7 1,9 4,3 -0,6 0,3

Tilgang i alt  656,1 3,0 2,0 2,2 0,4 -0,2

Eksport af varer og tjenester 226,8 4,8 2,4 1,6 2,5 -0,5

Privat forbrug 223,9 2,4 2,1 -0,9 0,5 0,8
  Anskaffelse af køretøjer 9,8 33,1 33,4 3,3 8,5 7,4
  Øvrige varer 98,7 3,5 2,5 -2,0 0,2 1,7
  Tjenester mv. 115,5 -0,4 -0,1 -0,4 0,2 -0,4

Offentligt forbrug 131,8 0,5 1,7 0,7 -0,3 -0,2

Faste bruttoinvesteringer 76,9 1,3 -4,1 6,8 -2,0 0,1
  Boligbyggeri 19,9 2,9 -10,4 -3,7 -0,1 7,3
  Øvrigt byggeri og anlæg 18,3 -4,7 -12,3 5,0 0,4 -2,6
  Maskiner, transportmidler mv. 27,3 0,8 1,4 17,4 -6,0 -2,4
  Software og øvrige faste bruttoinv. 11,4 10,9 11,3 1,3 2,6 -0,8

Lagerforøgelser2 -3,4 0,4 0,9 1,3 -0,5 -0,2

Anvendelse i alt 656,1 3,0 2,0 2,2 0,4 -0,2

Beskæftigelse3 i alt (1.000 personer)  2 819 -0,4 -2,0 0,3 -0,4 -0,2
 
 1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.  2 Lagerforøgelsernes bidrag til BNP-væksten.  3 Inkl. personer på orlov.
 
Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse 
Med denne offentliggørelse opgøres for første gang nationalregnskabstal for fjerde 
kvartal 2010, og det er dermed også første offentliggørelse af tal for hele 2010. I for-
hold til seneste offentliggørelse er der derudover foretaget revisioner i første til tredje 
kvartal 2010. 
 

Mere information  Se mere detaljerede kvartalsvise oplysninger på www.dst.dk/stattabel/613 i Statistikbanken. 
En oversigt over planlagte offentliggørelser kan ses på www.dst.dk/nationalregnskab. 
Se på www.dst.dk/nationalregnskab-db07 for ny brancheinddeling i nationalregnskabet fra 
september 2011. 

Kilder og metoder  Beregningerne er baseret på den løbende konjunkturstatistik i kombination med et detaljeret 
varebalancesystem, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. De første 
offentliggørelser af kvartalstal bygger i en vis udstrækning på foreløbigt kildemateriale, hvor-
for tallene vil være behæftet med nogen usikkerhed.  
Læs mere på www.dst.dk/varedeklaration/912. 
En uddybende dokumentation af kilder og metoder kan ses på www.dst.dk/knr. 
Kommentar til Nyt fra Danmarks Statistik findes på www.dst.dk/nytkom/13996. 

Næste offentliggørelse  Nationalregnskab 4. kvt. 2010, rev. udkommer 31. marts 2011. 

Henvendelse  Lill Andersen, tlf. 39 17 36 57, las@dst.dk 
Jonas Dan Petersen, tlf. 39 17 34 89, jop@dst.dk 
Timmi R. Graversen, tlf. 39 17 38 65, trg@dst.dk 
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