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1. Indledning

Statistikken belyser på aggregeret niveau (total import eller eksport) den daglige
udvikling i Danmarks udenrigshandel med varer med landene uden for EU. Formålet er, at statistikken så tidligt som muligt skal belyse COVID-19’s betydning
for varehandlen med landene uden for EU. Statistikken er regelmæssigt udarbejdet på nuværende tidspunkt hver 14. dag siden begyndelsen af april 2020.
2. Indhold

Denne eksperimentelle statistik er baseret på tolddokumenter, som udarbejdes
i forbindelse med, at varer forlader eller kommer ind i EU’s toldområde.
Tolddata bruges i forvejen til at opgøre Danmarks månedlige import og eksport
af varer fra og til lande uden for EU. Skibe, fly og energivarer (elektricitet, gas,
brændsler mv.) indgår ikke i opgørelsen. Handlen med Storbritannien er ikke
inkluderet i tolddata. Storbritannien indgår stadig i EUs toldområde i 2020.

3. Statistisk behandling

Danmarks Statistik modtager tolddata fra Toldstyrelsen hver dag og kort tid efter
at en referenceperiode er slut vil hovedparten af tolddata være tilgængelig.
Data fejlsøges som led i den ordinære offentliggørelse af udenrigshandel med
varer, som sker 40 dage efter referencemånedens afslutning. Men særligt for
data for de nyeste uger er fejlsøgningen ikke afsluttet ved første offentliggørelse
af denne statistik. Derfor foretages en fejlsøgning med henblik på udsøgning af
de fejl, som kan påvirke de aggregerede tal, som vises i denne statistik.
For nærmere om fejlsøgning henvises til statistikdokumentation for udenrigshandel med varer.
For at tage højde for forskellene i aktiviteten for ugedagene, beregnes der et syvdages glidende gennemsnit. Det syv-dages gennemsnit beregnes bagudrettet, således at det er gennemsnittet af indeværende dag + de seks foregående dage. Da
data ikke inkluderer alle kilder, vil værdien af handlen ikke afspejle et retvisende
niveau for udenrigshandlen, og derfor indekseres serien således, at man stadig
kan aflæse udviklingen. Basisdagen for indekseringen er sat til det beregnede
syv-dages glidende gennemsnit for den 7. januar 2019, dvs. gennemsnitsimporten eller -eksporten til lande uden for EU i den første uge af 2019.

4. Relevans

Statistikken kan anvendes som en tidlig indikator på udviklingen i Danmarks
udenrigshandel med varer under COVID-19-epidemien. Dog viser statistikken
kun udviklingen i handelen med lande uden for EU.
5. Præcision og pålidelighed

Denne tidlige offentliggørelse af data er behæftet med større usikkerhed end den
officielle statistik, idet kvalitetssikringen af data fortsætter frem til de officielle
offentliggørelser af udenrigshandelen, som finder sted 40 dage efter referencemånedens afslutning. Derudover modtages enkelte toldangivelser på et senere
tidspunkt, og vil derfor ikke indgå i denne eksperimentelle statistik, ligesom senere rettelser i data foretaget af virksomhed eller toldmyndigheder kan forekomme. Ændringer i tidligere måneders data indgår i statistikken, når denne
opdateres med ny periode.
6. Aktualitet og punktlighed

Statistikken opdateres på nuværende tidspunkt hver 14. dag. Dog kan afvigelser
forekommer som følge af weekend/helligdage eller ferieperiode. Dato for næste
offentliggørelse annonceres ved hver offentliggørelse. Data til og med cirka en
uge før offentliggørelsestidspunktet vil indgå i offentliggørelsen.
7. Sammenhæng og sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes i hele perioden fra januar 2019 og frem.
Der korrigeres ikke for normale sæsonudsving eller antal arbejdsdage, hvorfor
statistikken ikke er direkte sammenlignelig med sæsonkorrigerede tal for Udenrigshandel med varer.
8. Tilgængelighed

Statistikken kan findes på dst.dk/eksperimentelstatistik. Mere detaljeret statistikken på udenrigshandel med varer findes i statistikbanken (www.statistikbanken.dk/13).
9. Administrative oplysninger

Statistikken placeret i kontoret Udenrigsøkonomi. Den statistikansvarlige er
Søren Rich, tlf.: 39 17 33 36, e-mail: sri@dst.dk.
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