17. april 2020

Eksperimentiel statistik

Industrien ser ikke ud til at være markant påvirket af COVID-19 i marts
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 marts. De viser en stigning i omsætningen på 10 pct. i forhold til februar, og at
lagrenes værdi steg med 1 pct. Tallene er ikke sæsonkorrigerede og i løbende priser.
Det understreges, at opgørelsen er baseret på indberetninger foretaget efter COVID-19 restriktionernes ikrafttræden. De dækker 63 pct. af virksomhederne i stikprøven, som tilsammen stod for 76 pct. af industriens omsætningen af egne varer i februar. Desuden gøres
opmærksom på, at omsætningen og lagrene i industrien normalt har udsving på månedsbasis. Derfor skal resultaterne alene tages som en strømpil for industriens situation i den
første tid efter udbruddet af COVID-19 i Danmark og de deraf følgende tiltag.
Til at perspektivere udviklingen fra februar til marts er den tilsvarende udvikling fra februar
til marts 2019 også vist i figuren. Læs mere om baggrund og metode længere nede. Den
ordinære og mere detaljerede opgørelse af industriens produktion og omsætning for marts
offentliggøres d. 7. maj.
Dette arbejdspapir er ikke en del af Danmarks Statistiks officielle statistikprogram, og metoden og resultaterne betragtes derfor som eksperimentel statistik.
Figur 1

Udvikling i omsætning og lagre for industrien
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Udvikingen i den samlede omsætning fra februar til marts 2020 er stort set på niveau med udviklingen fra samme periode sidste år. Forskellen kan skyldes normale udsving mellem månederne
og kan således ikke relateres direkte til restriktionerne grundet COVID-19.
Ses der på udviklingen i omsætningen opdelt på hjemme- og eksportmarked, så ses det, at stigningen på hjemmemarkedet er markant lavere end stigningen sidste år. Det skyldes hovedsageligt faldende efterspørgsel og lavere priser på varer, der indeholder olie. Samtidigt udgør hjemmemarkedet kun ca. 1/3 af den samlede omsætning. På eksportmarkedet steg omsætningen fra
februar til marts 2020 med omkring 13 pct., hvilket er lidt mere end den tilsvarende periode i 2019.
Dette ligger dog inden for de normale udsving og skal derfor ikke læses som om, det er gået
bedre på eksportmarkedet i år end sidste år.
De samlede lagerværdier steg lidt mindre fra februar til marts 2020 end i den tilsvarende periode
i 2019, men igen er det inden for det normale.
Disse foreløbige resultater tyder således ikke på en markant nedgang i industriens aktivitetsnivau
i marts som følge COVID-19. Det ligger i tråd med andre indikatorer bl.a. antallet af lastbiler over
Storebælt og antallet af fragt- og containerskibe i havn pr. dag, som viser en en nogenlunde stabil
trafik i forhold til samme periode sidste år. Af andre indikatorer viser samhandlen med ikke-EU
lande også, at der ikke er sket nogen markant nedgang i eksporten. Alle tre indikatorer er at finde
på Danmarks Statistiks emneside for eksperimentel statistik, se https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik.
En af årsagerne til, at industrien ser ud til at klare sig forholdsvis godt i den første tid med restriktionerne grundet COVID-19 kan være, at de fleste virksomheder har kunne opretholde produktionen, da de fleste restriktioner har ramt virksomheder i servicesektoren (bl.a. restauranter, frisører, tatovører mv.). Information fra Konjunkturbarometrene tyder på, at virksomhederne forventer
en nedgang. I de tidlige Konjunkturbarometre for april, som også er offentliggjort på Danmarks
Statistiks emneside for ekperimentel statistik i dag, fremgår det således, at der et fald i barometret
for industrien fra marts til april. Det må formodes, at restriktionerne grundet COVID-19, som har
spredt sig til store dele af verdenen og ikke mindst Danmarks store samhandelspartnere, herunder USA, kan give en nedgang i aktiviteten for de eksportafhængige virksomheder.

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. marts, at dette
arbejdspapir er udarbejdet. Således indgår der kun data fra virksomheder, som har indberettet i både februar og marts
i både 2019 og 2020. Ved artiklens udarbejdelse havde 63 pct. af de virksomheder som får et skema indberettet –
svarende til 76 pct. af den samlede omsætning for februar 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 produkton og omsætning” opgøres
ud fra en stikprøve af den samlede industri i Danmark.
For de virksomheder, der har indberettet i marts, er de indberettede værdier lagt sammen. Herefter er der beregnet
procentudvikling i forhold til februar for 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 februar – marts 2019.
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 marts har klaret sig dårligere end de virksomheder, der har
indberettet. Så den beskrevne udvikling skal alene ses som en foreløbig strømpil.
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Den ordinære og mere detaljerede offentliggørelse af industriens produktion og omsætning offentliggøres 7. maj 2020.
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