16. juni 2020

Eksperimentel statistik

Fortsat fald i industriens omsætning i maj
Konjunkturstatistik

I lyset af omfanget og hastigheden, hvormed COVID-19 har påvirket økonomien, har
Danmarks Statistik valgt at offentliggøre tidlige resultater for industriens produktion og
omsætning i maj. De viser et fald i omsætningen på 2 pct. i forhold til april, og at lagrenes
værdi steg en smule med 1 pct. Siden februar, der kan betragtes som den sidste normal
måned inden COVID-19, er omsætningen faldet med 7 pct. mens lagrenes værdi er steget
1 pct. Tallene er ikke sæsonkorrigerede og i løbende priser.
Opgørelsen er baseret på indberetninger foretaget efter COVID-19 restriktionernes ikrafttræden. De dækker 70 pct. af virksomhederne i stikprøven, som tilsammen stod for 80
pct. af industriens omsætning af egne varer i april. Desuden gøres opmærksom på, at
omsætningen og lagrene i industrien normalt har udsving på månedsbasis. Dog kommer
faldet i maj efter et kraftigt fald i april. Det vurderes derfor, at COVID-19 har haft en påvirkning på virksomhedernes omsætning. Resultaterne skal alene tages som en strømpil
for industriens situation efter udbruddet af COVID-19 i Danmark og de deraf følgende
tiltag.
Til at perspektivere udviklingen fra april til maj er den tilsvarende udvikling fra april til
maj 2019 også vist i figuren. Samtidigt er udviklingen for februar til maj for både 2019 og
2020 vist. Læs mere om baggrund og metode længere nede. Den ordinære og mere detaljerede opgørelse af industriens produktion og omsætning for april offentliggøres d. 7.
juli.
Dette arbejdspapir er ikke en del af Danmarks Statistiks officielle statistikprogram, og
metoden og resultaterne betragtes derfor som eksperimentel statistik.
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Udviklingen i den samlede omsætning fra april til maj 2020 er dårligere end udviklingen fra
samme periode sidste år. Fra april til maj fald omsætningen således 2 pct. mens den i tilsvarende periode sidste år steg 5 pct. Ser man på den samlede periode fra februar til maj, så har industrien oplevet et fald i omsætningen på 7 pct. hvor den samme periode sidste år oplevede en
stigning på 13 pct. Dermed er det tydeligt, at industrien er blevet opåvirket af COVID-19.
Ses der på udviklingen i omsætningen opdelt på hjemme- og eksportmarked, så ses det, at
omsætningen på hjemmemarkedet falder med omkring 4 pct. fra april til maj, hvor den samme
periode sidste år steg 8 pct. På eksportmarkedet faldt omsætningen fra april til maj 2020 med
omkring 4 pct., hvor den sidste år steg med 4 pct.
De samlede lagerværdier var steg en smule fra april til maj 2020, hvilket er er i tråd med samme
periode sidste år.
Disse foreløbige resultater tyder således, på at industriens aktivitetsniveau i maj stadig er påviket af COVID-19. Dette ligger i tråd med information fra Konjunkturbarometrene for maj. I de
foreløbige Konjunkturbarometre for juni stiger barometeret en smule, men ligger stadig lavt (læs
mere på Danmarks Statistiks hjemmeside for ekperiementel statistik).
Boks 1. Hvordan har vi lavet tallene?
For at producere statistikken ”Industriens produktion og omsætning” spørger Danmarks Statistik hver måned knap
750 industrivirksomheder om deres omsætning og lagre. Der udover indgår der momsdata for yderligere ca. 170
industrivirksomheder. Det er på baggrund af de data, som på nuværende tidspunkt er blevet indberettet vedr. maj, at
dette arbejdspapir er udarbejdet. Således indgår der kun data fra virksomheder, som har indberettet i både marts og
april i både 2019 og 2020. Ved artiklens udarbejdelse havde 70 pct. af de virksomheder som får et skema indberettet
– svarende til 80 pct. af den samlede omsætning for april 2020. I den samlede omsætning indgår også omsætningen
for de virksomheder, hvor Danmarks Statistik modtager oplysningerne fra momsangivelserne. Det skal nævnes, at
indberetningerne for marts er blevet fejlsøgt, men ikke så detaljeret, som ved den normale opgørelse af ”Industriens
produktion og omsætning”. Desuden er det vigtigt at understrege, at ”Industriens produktion og omsætning” opgøres
ud fra en stikprøve af den samlede industri i Danmark.
For de virksomheder, der har indberettet i april, er de indberettede værdier lagt sammen. Herefter er der beregnet
procentudvikling i forhold til aprilfor de samme virksomheder. Således er det alene en samlet udvikling, hvorved
virksomheder med stor omsætning og/eller lagre vil have større betydning. For sammenligningens skyld er samme
udregning lavet for marts – april 2019 sammen med perioden februar – maj for både 2019 og 2020.
På den baggrund er der tale om meget foreløbige tal, da der ikke er imputeret for manglende indberetninger og ikke
er opregnet til den totale population. Desuden er der ikke korrigeret for sæson, priser eller kalenderdage. Det er også
på den baggrund, at Danmarks Statistik har valgt ikke at producere et egentligt produktionsindeks. Det kan formodes, at de virksomheder, som endnu ikke har indberettet for april har klaret sig dårligere end de virksomheder, der
har indberettet. Så den beskrevne udvikling skal alene ses som en foreløbig strømpil.
Den ordinære og mere detaljerede offentliggørelse af industriens produktion og omsætning
offentliggøres 7. juli 2020.
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