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Svag udvikling i BNP 

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt 0,3 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for 
prisudvikling og sæsonbevægelser, viser foreløbige beregninger. Det afspejler en 
svag udvikling i produktionen inden for industri, råstofindvinding og markeds-
mæssige serviceerhverv. På efterspørgselssiden bidrog den negative udvikling i 
eksporten til faldet, hvorimod den indenlandske efterspørgsel steg 0,4 pct. I årets 
første halvår er BNP steget med 0,5 pct. i forhold til samme periode sidste år. På-
skens placering gør det vanskeligt at vurdere væksten i de enkelte kvartaler; derfor 
kan det være hensigtsmæssigt at betragte den årlige halvårsvækst frem for den 
kvartalsvise udvikling. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-
væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint. 
 
BNP i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret 

 
Kilder: www.bea.gov og epp.eurostat.ec.europa.eu. 
 
Vækst i USA – svag udvikling i EU  
Som det ses af figuren, er den amerikanske økonomi vokset kraftigere end de euro-
pæiske økonomier siden første kvartal 2008, før krisen indtraf. Således også i det 
seneste kvartal, hvor USA’s BNP voksede med 1,0 pct., mens væksten i EU var 0,2 
pct. 
 
Lille fremgang i forbruget 
Der var en lille fremgang i både det private og offentlige forbrug i andet kvartal. Det 
private forbrug steg 0,3 pct. Anskaffelsen af køretøjer faldt 9,3 pct., forbruget af 
øvrige varer steg 1,4 pct., og forbruget af tjenester mv. steg 0,5 pct. Det offentlige 
forbrug steg 0,7 pct. I årets første halvår er det private forbrug også steget 0,3 pct. i 
forhold til samme periode sidste år, mens det offentlige forbrug er steget med 1,4 
pct. 
 
Faldende investeringer 
I andet kvartal faldt de faste bruttoinvesteringer med 1,1 pct. Boliginvesteringerne 
faldt 0,9 pct., investeringer i øvrigt byggeri og anlæg gik tilbage med 1,6 pct., og 
investeringer i maskiner og transportmidler blev reduceret med 1,8 pct. Kun inve-
steringer i software mv. steg. For investeringerne var den årlige halvårsvækst 3,1 
pct., hvilket især skyldes høje transportmiddelinvesteringer. 
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Tilbagegang i eksporten 
Den samlede eksport faldt med 1,6 pct. i andet kvartal. Eksporten af varer og tjene-
ster faldt nogenlunde ensartet. Importen steg med 0,3 pct. Her var der vækst i va-
reimporten på 0,7 pct., mens tjenesteimporten gik tilbage med 0,3 pct. Betragtes 
første halvår i forhold til samme periode sidste år, har der været fremgang i såvel 
importen som eksporten. 
 
Lille stigning i beskæftigelsen 
I andet kvartal steg beskæftigelsen med 0,2 pct., svarende til 6.400 personer.  
 
Danmarks nationalregnskab 

 2014  2013 2014 

 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) 469,7 -0,1 0,5 -0,3 0,6 -0,3 
Import af varer og tjenester 233,4 5,7 5,5 -3,0 5,2 0,3 

Forsyning i alt 703,1 1,8 2,2 -1,2 2,1 -0,1 

Eksport af varer og tjenester 253,1 2,0 3,6 -0,1 2,1 -1,6 

Privat forbrug 231,2 0,8 0,3 -1,2 1,5 0,3 
 Anskaffelse af køretøjer 11,9 -2,3 5,3 3,4 3,3 -9,3 
 Øvrige varer 89,4 0,4 -1,3 -1,3 -0,3 1,4 
 Tjenester mv. 129,8 1,3 1,0 -1,5 2,6 0,5 

Offentligt forbrug 132 1,4 1,4 0,7 -1,0 0,7 

Faste bruttoinvesteringer 83,0 1,9 3,1 -2,8 3,7 -1,1 
 Boligbyggeri 19,1 2,8 3,3 6,0 1,8 -0,9 
 Øvrigt byggeri og anlæg 18,4 -2,2 -0,9 -4,0 0,4 -1,6 
 Maskiner, transportmidler mv. 32,8 3,7 6,0 -7,5 7,3 -1,8 
 Software og øvrige faste bruttoinv. 12,7 2,2 1,3 -1,1 2,4 1,2 

Lagerforøgelser2 3,7 0,6 0,3 -0,3 0,3 0,2 

Endelig anvendelse i alt 703,1 1,8 2,2 -1,2 2,1 -0,1 

Beskæftigelse3 i alt (1.000 personer)  2 786 0,8 0,8 0,0 0,3 0,2 
 

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.  2 Lagerforøgelsernes bidrag til BNP-væksten.  3 Inkl. personer på orlov mv. 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2014. 
Derudover er der foretaget revisioner i første kvartal primært på baggrund af revi-
derede tal for betalingsbalancen. Der er ikke foretaget revisioner i 2013 eller tidli-
gere for de ikke-sæsonkorrigerede tal. Den seneste offentliggørelse af det kvartals-
vise nationalregnskab var Nyt fra Danmarks Statistik nr. 350 fra 30. juni 2014. 
 
Dette er samtidig sidste offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab base-
ret på principperne i EU’s manual ESA 1995. Næste offentliggørelse er 30. septem-
ber. Den vil være baseret på de nye retningslinjer i ESA 2010 og dække hele perio-
den fra første kvartal 1990 til andet kvartal 2014. 
 
Påsken 
Ved betragtning af de sæsonkorrigerede tal bør man være opmærksom på påskens 
placering i enten første eller andet kvartal. Når påsken som i år falder i andet kvar-
tal, kan man forvente en positiv effekt på BNP i første kvartal pga. flere arbejdsdage 
og en negativ effekt i andet kvartal pga. færre arbejdsdage. Ved sæsonkorrektion 
tages i et vist omfang højde for påsken, men erfaringen viser, at det kan være van-

 

http://www.dst.dk/nytudg/17846


skeligt at estimere den præcise effekt. For at undgå en eventuel påskeeffekt, kan 
den årlige vækst for første halvår anvendes. 
 
Offentligt forbrug 
Oplysninger om det offentlige forbrug i andet kvartal er baseret på foreløbige regn-
skabsoplysninger fra stat, regioner og kommuner. Realvæksten i det offentlige for-
brug opgøres vha. input-metoden, hvor udviklingen beregnes ved at korrigere om-
kostningerne i det offentlige forbrug for løn- og prisudvikling. 
 
Beskæftigelse 
Opgørelsen af beskæftigelsen i første kvartal er baseret på en foreløbig intern ver-
sion af arbejdstidsregnskabet. 
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af 
den opgørelse af betalingsbalancen, som blev offentliggjort 11. august i Nyt fra 
Danmarks Statistik nr. 411, Betalingsbalancen over for udlandet juni 2014. 
 
Firmaernes køb og salg  
Statistikken over firmaernes køb og salg er som følge af reglerne for momsindbe-
retning behæftet med større usikkerhed end normalt – se Nyt fra Danmarks Stati-
stik nr. 414, Firmaernes køb og salg juni 2014. Dette påvirker bl.a. opgørelsen af 
aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv. 
 
Byggeri 
Statistikken over byggeaktiviteten, som er den væsentligste kilde til opgørelsen af 
aktiviteten i byggeriet, er fortsat præget af mange forsinkede indberetninger. Der 
må derfor påregnes nogen usikkerhed i opgørelsen af byggeaktiviteten. 
 
 
 

Mere information: Se mere detaljerede kvartalsvise oplysninger på www.dst.dk/stattabel/613 i Statistikbanken. 
Se en oversigt over planlagte offentliggørelser på www.dst.dk/nationalregnskab. Se mere om konjunkturindikato-
rer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 
Danmarks Statistik offentliggør hovedreviderede tal for nationalregnskab og offentlige finanser i september og 
betalingsbalance i oktober 2014. Læs om revisionerne i forbindelse med overgangen til nationalregnskabssy-
stemet ESA 2010 på www.dst.dk/revision2014. 
Kilder og metoder: Beregningerne er baseret på den løbende konjunkturstatistik i kombination med et detaljeret 
varebalancesystem, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat.  
Læs mere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/912. 
Læs også en uddybende dokumentation af kilder og metoder på www.dst.dk/knr. 
Næste offentliggørelse: Nationalregnskab 2. kvt. (rev.) 2014 udkommer 30. september 2014. 
Henvendelse: Jonas Dan Petersen, tlf. 39 17 34 89, jop@dst.dk 
                         Carmela Moreno, tlf. 39 17 30 63, cam@dst.dk 
                         Lill Andersen, tlf. 39 17 36 57, las@dst.dk 
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