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Foreløbig opgørelse 

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/14679 

Økonomisk fremgang i andet kvartal 

Foreløbige beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) voksede 1,0 pct. i 
andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. En lille ned-
gang i det private forbrug blev mere end opvejet af stigninger i det offentlige forbrug 
og investeringerne, så den indenlandske efterspørgsel steg med 1,6 pct. I første halvår 
steg BNP 1,8 pct. i forhold til samme periode sidste år. Baseret på hidtidige erfaringer 
kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til +/– 0,5 procentpoint. 
 
Kvartalsvis økonomisk vækst i Danmark, EU og USA 

 
Kilde: www.bea.gov og epp.eurostat.ec.europa.eu. 
 
Beskeden økonomisk fremgang i EU og USA 
Med små men positive vækstrater i andet kvartal fortsatte en beskeden økonomisk 
fremgang i både det samlede EU og USA. 
 
Faldende privat forbrug i Danmark 
Det sæsonkorrigerede private forbrug faldt 0,3 pct. i andet kvartal. Udviklingen var 
sammensat af et fald i såvel anskaffelsen af køretøjer som forbruget af øvrige varer og 
en lille stigning i forbruget af tjenester. Det offentlige forbrug voksede 0,9 pct. i andet 
kvartal. I første halvår faldt det private og det offentlige forbrug med hhv. 0,5 og 0,3 
pct. i forhold til samme periode sidste år. 
 
Voksende investeringer 
De samlede faste bruttoinvesteringer steg 4,5 pct. i andet kvartal. Investeringer i bo-
ligbyggeri steg 1,1 pct. Investeringer i øvrigt byggeri og anlæg voksede med 0,7 pct., 
mens investeringer i software mv. faldt med 3,6 pct. Investeringer i maskiner og 
transportmidler steg 14,4 pct., hvilket skal ses i lyset af et stort fald i første kvartal 
pga. udførsel af en boreplatform. 
 
Øget samhandel med udlandet 
Eksporten af varer og tjenester steg 0,2 pct. i andet kvartal, mens importen voksede 
1,4 pct. For importen var der fremgang i såvel vare- som tjenestehandlen. Tjenesteek-
sporten steg ligeledes, mens der var nedgang i vareeksporten, hvilket dog også skal 
ses i lyset af den ovenfor nævnte eksport af en boreplatform i første kvartal. 
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Lille stigning i beskæftigelsen 
Den samlede beskæftigelse korrigeret for sæsonbevægelser steg i andet kvartal 0,2 
pct. svarende til ca. 5.700 personer. 
 
Danmarks nationalregnskab 

 2011  2010  2011 

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

 løbende priser 
 mia. kr. 

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

Bruttonationalprodukt (BNP) 449,0  2,0  1,8  -0,3  0,1  1,0 
Import af varer og tjenester 215,3  5,1  6,7  1,5  2,0  1,4 

Tilgang i alt 664,3  3,0  3,3  0,3  0,7  1,1 

Eksport af varer og tjenester 239,0  8,7  9,6  0,8  4,6  0,2 

Privat forbrug 217,0  -0,2  -0,5  0,9  -0,9  -0,3 
  Anskaffelse af køretøjer 11,3  14,4  19,3  8,7  1,7  -3,3 
  Øvrige varer 85,8  -2,0  -3,0  1,5  -1,8  -0,5 
  Tjenester mv. 119,9  -0,2  -0,2  -0,3  -0,5  0,1 

Offentligt forbrug 129,6  0,0  -0,3  -0,4  -0,1  0,9 

Faste bruttoinvesteringer 74,3  -3,7  -2,7  0,5  -7,2  4,5 
  Boligbyggeri 21,0  11,0  9,9  5,3  3,0  1,1 
  Øvrigt byggeri og anlæg 17,8  -0,6  -0,5  -0,2  -1,8  0,7 
  Maskiner, transportmidler mv. 25,8  -13,6  -12,4  -1,7  -19,8  14,4 
  Software og øvrige faste bruttoinv. 9,7  -5,6  -1,9  -1,1  -1,6  -3,6 

Lagerforøgelser2 4,4  0,7  0,9  -0,3  0,5  0,4 

Anvendelse i alt 664,3  3,0  3,3  0,3  0,7  1,1 

Beskæftigelse3 i alt (1.000 personer)  2 818  -0,3  -0,4  -0,2  0,0  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 nationalregnskabet for andet 
kvartal 2011. I forhold til seneste offentliggørelse er der foretaget små revisioner i 
første kvartal 2011 pga. tilpasning til reviderede betalingsbalancetal. Derudover er 
alle sæsonfaktorer genberegnet som normalt. Opjusteringen af den sæsonkorrigerede 
BNP-vækst i første kvartal 2011 skyldes udelukkende ændrede sæsonfaktorer. 
 

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/14679. 

Næste offentliggørelse  Nationalregnskab 2. kvt. 2011, rev. udkommer 30. september 2011. 

Henvendelse  Jeppe Haugaard, tlf. 39 17 36 69, jha@dst.dk 
Lill Andersen, tlf. 39 17 36 57, las@dst.dk 
Jonas Dan Petersen, tlf. 39 17 34 89, jop@dst.dk 
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