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Nedgang i industriproduktionen 

Industriproduktionen faldt 2,3 pct. fra juli til august. Sammenlignes perioden juni-
august med marts-maj, var der et fald i industriproduktionen på 1,3 pct. Alle tal er 
korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. 
 
Produktionsindeks, sæsonkorrigeret 

 
 
Produktionsfald i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder 
Produktionen faldt 6,1 pct. i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder og 3,5 pct. i 
investeringsgodeindustrien. Til gengæld steg produktionen 4,4 pct. i mellempro-
duktindustrien og 1,1 pct i fremstilling af varige forbrugsgoder. Sammenlignes juni-
august med marts-maj, har der været tilbagegang i fremstilling af varige forbrugs-
goder på 3,6 pct. og i investeringsgodeindustrien på 1,8 pct. I mellemproduktindu-
strien har der været mindre fald i produktionen på 0,8 pct., og i fremstilling af ik-
ke-varige forbrugsgoder faldt produktionen 0,7 pct. 
 
Produktionen faldt 2,6 pct. fra maj-juni og steg 3,8 pct. fra juni til juli. Udviklingen 
fra maj til juni er nedjusteret med 2,1 procentpoint, og udviklingen fra juni til juli er 
opjusteret med 0,9 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse. 
 
I faktiske tal var produktionen i august 3,8 pct. lavere end sidste år og 2,2 pct. hø-
jere end august 2011. 
 
Fald i industriens omsætning 
Industriens omsætning af egne varer og tjenester faldt 2,4 pct. i august i forhold til 
juli målt i løbende priser. På hjemmemarkedet faldt omsætningen 2,6 pct., og på 
eksportmarkedet var faldet på 2,3 pct. 
 
Størst fald i produktionen i medicinalindustrien 
I medicinalindustrien, der tilhører ikke-varige forbrugsgoder, faldt produktionen 
14,0 pct. fra juli til august. Produktionen var i juni-august 0,7 pct. lavere end i 
marts-maj. Produktionen i elektronikindustrien faldt med 6,4 pct. fra juli til august 
og er samlet faldet 10,0 pct. fra marts-maj til juni-august. I transportmiddelindu-
strien har der været en stigning i produktionen på 6,1 pct. fra juli til august, mens 
der har været en stigning på hele 22,1 pct. fra marts-maj til juni-august. 
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  Investerings- 
godeindustri 

 

Mellemprodukt- 
industri 

 

Fremstilling af  
varige  

forbrugsgoder 

Fremstilling af  
ikke-varige 

forbrugsgoder 

Industri 
 
 

  Juni 
- august  

August 
 

Juni 
- august  

August 
 

Juni 
- august  

August 
 

Juni 
- august  

August 
 

Juni 
- august  

August 
 

    procentvis stigning i forhold til foregående tre måneder/måned   
 
Produktionsindeks1 I alt -1,8 -3,5 -0,8 4,4 -3,6 1,1 -0,7 -6,1 -1,3 -2,3 

Omsætning2 I alt 0,7 -2,6 1,3 1,4 -2,5 0,0 -0,4 -5,3 -0,2 -2,4 
 Eksport 0,5 -2,4 0,2 4,8 -3,3 -0,5 0,4 -6,1 0,3 -2,3 

 Hjemme 1,1 -3,3 2,2 -1,7 -1,6 0,3 -2,1 -3,3 -0,9 -2,6 
 

    vægte produktionsindeks   

Vægte3               29              33              5              32              100 
 
1 I faste priser. 
2 I løbende priser. 

 3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæksten i 
den samlede industri i 2005. 
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 2013 

 
Branche 

Marts April Maj Juni Juli August Juni 
- august  

August 
 

   indeks, 2005=100     stigning i pct.1   
 

Industri 98,1 98,6 97,8 95,3 98,9 96,6 -1,3 -2,3 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 92,4 93,2 92,1 94,4 92,9 90,3 0,0 -2,8 
Tekstil- og læderindustri 52,5 52,8 54,5 54,4 48,6 51,9 -3,1 6,8 
Træ- og papirindustri, trykkerier 56,9 56,6 57,5 56,4 53,0 56,3 -3,1 6,2 
Kemisk industri og olieraffinaderier mv. 116,7 113,2 107,1 111,5 108,7 110,8 -1,8 1,9 
Medicinalindustri 121,9 117,9 117,2 109,0 132,0 113,5 -0,7 -14,0 
Plast-, glas- og betonindustri 72,9 69,7 73,6 67,6 71,2 72,3 -2,4 1,5 
Metalindustri 85,4 80,1 83,7 78,2 80,7 85,4 -2,0 5,8 
Elektronikindustri 116,6 109,1 107,4 101,9 102,2 95,7 -10,0 -6,4 
Fremstilling af elektrisk udstyr 71,1 70,6 63,8 79,1 75,5 77,4 12,9 2,5 
Maskinindustri 124,4 126,1 136,1 121,9 131,7 127,5 -1,4 -3,2 
Transportmiddelindustri 33,6 41,7 40,6 50,0 44,4 47,1 22,1 6,1 
Møbel og anden industri mv. 129,6 148,8 126,3 132,6 136,9 134,7 -0,1 -1,6 
Investeringsgodeindustri 118,9 123,4 122,2 116,8 122,8 118,5 -1,8 -3,5 
Mellemproduktindustri 85,7 83,3 83,6 82,7 82,2 85,8 -0,8 4,4 
Fremstilling af varige forbrugsgoder 56,5 58,0 56,3 53,3 55,4 56,0 -3,6 1,1 
Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder 100,9 100,5 99,3 97,6 103,7 97,4 -0,7 -6,1 
 

         

1 Procentvis stigning i forhold til foregående tre måneder/måned. 
 
 
 

 

Mere information: Statistikken offentliggøres i mere detaljeret form på www.dst.dk/stattabel/1588 i Statistikban-
ken.  
Kilder og metoder: Metoden er beskrevet på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/134485. 
Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast real-
kapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. 
Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. 
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer 
og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 
Næste offentliggørelse: Industriens produktion og omsætning september 2013 udkommer 7. november 2013. 
Henvendelse: Hanne Lange, tlf. 39 17 35 53, khl@dst.dk 
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