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Priser og forbrug 

 

 

Lavere priser end sidste år 

Siden august sidste år er det samlede producentprisindeks for varer faldet med 2,2 

pct. I samme periode er importprisindekset for varer faldet med 1,5 pct. Fra juli til 

august er det samlede producentprisindeks faldet med 0,8 pct., mens importpris-

indekset er uændret. 

 
Producent- og importprisindeks for varer 

 
 

Indeksene viser danske producenters priser og importpriserne 

Producentprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske producenters salgs-

priser til det danske marked og til eksportmarkedet. Importprisindekset belyser 

prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. 

 

Fald i producentpriserne på danske varer til hjemmemarkedet 

Faldet i producentpriserne siden august sidste år skyldes et fald i priserne på varer 
til hjemmemarkedet på 3,4 pct. Også eksportpriserne er faldet det seneste år med 
1,0 pct. 
 

Importpriserne faldt på årsbasis 

Siden august sidste år er importpriserne faldet med 1,5 pct. Energiforsyning er det 

erhverv, hvor importpriserne er faldet mest, nemlig med 20,7 pct. 

 

Fald i råstofindvinding 

Siden juli er især råstofindvinding faldet i både producent- og importprisindekset 

med hhv. 7,3 pct. og 3,5 pct. 

 

Producentpriserne er steget mest siden 2010 

Siden 2010 er producentpriserne steget med 11,7 pct., mens importpriserne er ste-

get med 4,3 pct. Stigningen i producentpriserne skyldes stigninger i hjemme-

markedspriserne på 10,3 pct. og eksportpriserne på 13,1 pct. 
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Producent- og importprisindeks for varer 

 2010 2013 2014 Ændring 

 Vægt- Aug. Juni Juli Aug. Juli 2014 Aug. 2013 

 fordeling     -aug. 2014 -aug. 2014 

    indeks 2010=100     pct.   

Producentprisindeks for samlet dansk produktion        

Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning 100,00 114,2 112,5 112,6 111,7 -0,8 -2,2 

Råstofindvinding og industri 90,58 114,9 113,8 114,5 113,1 -1,2 -1,5 

 Råstofindvinding 8,95 156,5 159,8 156,8 145,3 -7,3 -7,2 

 Industri 81,63 107,6 106,3 107,2 106,7 -0,5 -0,8 

Energiforsyning 8,69 .. .. .. .. .. .. 
Vand-, kloak- og affaldsindustri 0,73 .. .. .. .. .. .. 
        
Producentprisindeks for dansk produktion til hjemmemarkedet        

Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning 100,00 114,1 112,0 111,1 110,3 -0,7 -3,4 
Råstofindvinding og industri 82,90 116,0 114,7 114,7 112,9 -1,6 -2,7 
 Råstofindvinding 10,15 161,0 155,9 154,2 140,9 -8,6 -12,5 
 Industri 72,75 109,5 109,0 109,2 108,6 -0,5 -0,8 
Energiforsyning 15,58 .. .. .. .. .. .. 
Vand-, kloak- og affaldsindustri 1,52 .. .. .. .. .. .. 
        
Producentprisindeks for dansk produktion til eksport        

Råstofindvinding, industri og energiforsyning 100,00 114,2 113,0 114,0 113,1 -0,8 -1,0 
Råstofindvinding og industri 97,70 113,9 113,1 114,3 113,3 -0,9 -0,5 
 Råstofindvinding 7,84 153,7 160,6 156,0 147,0 -5,8 -4,3 
 Industri 89,86 105,9 104,1 105,5 105,1 -0,4 -0,8 
Energiforsyning 2,30 .. .. .. .. .. .. 
        
Importprisindeks        

Råstofindvinding, industri, og energiforsyning 100,00 105,9 104,5 104,3 104,3 0,0 -1,5 
Råstofindvinding og industri 99,24 106,3 105,1 104,8 104,8 0,0 -1,4 
 Råstofindvinding 3,16 134,0 131,5 128,0 123,5 -3,5 -7,8 
 Industri 96,08 105,2 104,1 103,9 104,0 0,1 -1,2 
Energiforsyning 0,76 58,8 45,4 47,2 46,6 -1,3 -20,7 
 

Anm: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvej-

ning af underindeks på grund af afrunding og kædning. 

  

 

 

 

Mere information: Se flere tal for producentprisindekset på www.dst.dk/stattabel/1735 og for importprisindekset 
på www.statistikbanken.dk/pris41 i Statistikbanken. 

Se også emnesiderne på www.dst.dk/emner/producentprisindeks-for-varer.aspx og www.dst.dk/emner/Import-
prisindeks-for-varer. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 

Kilder og metoder: Metoden er beskrevet nærmere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/166566. 

Næste offentliggørelse: Producent- og importprisindeks for varer september 2014 udkommer 15. oktober 2014. 

Henvendelse: Connie Andersen, tlf. 39 17 34 40, cni@dst.dk 
                         Janni Stavad, tlf. 39 17 34 41, sta@dst.dk 
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