
Udenrigshandel med varer -
Indikatorer for priser og 
mængder på SITC-
hovedgrupper

Modelgruppen



Prisindikatorer for udenrigshandel med varer

 Modelgruppen har i nogle år beregnet månedlige indikatorer for 
udenrigshandelspriser og –mængder på SITC hovedgrupper

 Tidligere har nationalregnskabet fremstillet lignende månedsindikatorer som en 
serviceopgave for Finansministeriet, men den er ophørt.

 Stor efterspørgsel fra brugerne efter disse indikatorer



Prisindikatorer for udenrigshandel med varer

 Modelgruppen har tidligere brugt de gamle enhedsværdiindeks (UVI) fra 2. 
kontor, men ikke siden 2017, da UVI’erne var svære at fortolke og stemte dårligt 
med andre statistikker

 De nye enhedsværdiindeks er bedre end de gamle og kan være supplerende 
eller alternative kilder, især for homogene  varegrupper

 I  stedet: Producent- og importprisindeks (PPI’er) fra 12. kontor

– Stikprøvebaserede priser indsamlet fra udvalgte producenter og importører i 

Danmark

– Fordelt for import, dansk hjemmemarked og dansk eksportmarked

– PPI’erne dækker udenrigshandelen med varer - både varer der krydser 

grænsen og ikke krydser grænsen.



Kvartalsvis prisindikator: NR-deflator, PPI og ny UVI 
2007Q1-2022Q2, 2010 = 1

Indikatorerne fanger hovedtræk i bevægelserne i im- og eksport af 
varer i det kvartalsvise NR, UVI for import er ok, men for eksporten 
stikker de af 2017-2020, skal undersøges!

NRs deflator for  
eksport er gennemsnit 
af PPI eksport og 
hjemmemarked



Månedsindikator industrivarer (SITC 5 til 9): 
PPI, 2010 = 1



PPI - SITC 0, 2005M01-

Eksportprisen ligger på 
2010 niveauet, men ikke 
import- og 
hjemmemarkedsprisen.

 Næringsmidler og levende dyr 



UVI – SITC 3: 2007M01-

Samme prisudvikling på 
de to markeder

 Mineralske brændsels-og smørestoffer



PPI – SITC 7: 2005M01 -

importprisen falder 
mens de to andre stiger

 Maskiner undt. transportmidler



Opsamling

 Indikatorer for pris og mængde mimer fint nationalregnskabets (men ikke perfekt, 
Især i de seneste måneder måske en tidsforskydning).

 Brugt til komponentfordeling i ADAMs databank (afstemmes til NR total) 

 Vi kunne tænke os at offentliggøre dem på SITC hovedgrupper som 
eksperimentel statistik.

 Detaljering kan give udfordring med fortrolighed.


