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Industribarometeret gik nedad i december 

Den sammensatte konjunkturindikator for industrien lukker 2018 med en faldende 

tendens. For fjerde måned i træk er indikatoren på nul eller derunder. Den falden-

de udvikling er drevet af både faldende ordrebeholdning og ophobede færdigvare-

lagre. Byggeriet ligger fortsat fladt lige under nul. Derimod viser tillidsindikatoren, 

der sammenfatter erhvervene og forbrugerforventningerne, et lille opsving i ud-

gangen af 2018. Denne udgivelse har særligt fokus på eksportordrebeholdningen. 

 
Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret 

  
Anm.: Månedens værdier vises med grå; udglattede værdier med farve. Middelværdien er beregnet for 2005 og frem. 

 

Konjunkturindikatorerne for serviceerhverv og detailhandel ligger stabilt  

Serviceerhvervenes konjunkturindikator ligger stabilt omkring 10. Detailhandlens 

konjunkturindikator stiger i julemåneden, måske ikke uventet på grund af nedbrag-

te lagre og stigende omsætning, men igennem 2018 er tendensen forholdsvis flad.  
 
Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel.  

 

Anm.: Månedens værdier vises med grå; udglattede værdier med farve. Middelværdien er beregnet for maj 2011 og frem. 
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Tillidsindikatoren steg svagt i december 

Tillidsindikatoren er baseret på et bredt udvalg af de fire erhvervs konjunk-

turindikatorer samt forbrugerforventningernes indikatorer. Den steg svagt ved 

udgangen af 2018 fra 0,81 i november til 0,87 i december. Stigningen er drevet af 

udviklingen i serviceerhvervene og i detailhandlen. Byggeri og forbrugerforvent-

ninger ligger uændrede, mens industrien vægter negativt med en faldende udvik-

ling. December-tal for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omreg-

nede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale Economic Sentiment 

Indicators hos EU-kommissionen.  

 
Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret 

  
Anm.: Tillidsindikatoren er baseret på de fire erhvervsgrene industri, byggeri, serviceerhverv og detailhandel samt forbruger-

forventningerne. Data er udglattede, dog ikke for de seneste tre måneder. Kurverne bevæger sig i et standardiseret interval, 

der typisk ligger mellem minus 2 og plus 2. For seneste måned er kun tallet for Danmark pt. tilgængeligt. 

 

Udviklingen i eksportordrebeholdningen i EU 

Hver måned vurderer industrivirksomhederne om deres eksportordrebeholdning 

er ikke tilstrækkelig, tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Omregnet til in-

dekstal - for sammenlignelighedens skyld - er de samlede vurderinger af eksportor-

drebeholdningerne i EU steget fra et basisniveau på nul primo 2015 til 10 i novem-

ber 2018. Det betyder, at en overvægt af virksomheder anser deres eksportordrebe-

holdning for tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Indikatoren for EU er dog 

faldet jævnt, siden den nåede sit højeste niveau i januar 2018.   

 
Eksportordrebeholdning i udvalgte EU-lande. Indekserede vurderinger; til og med november 2018. 

  
Anm.: Data er middelværdijusteret således, at middelværdien for 12-månedersperioden oktober 2014 - september 2015 er 

nul. Derfor starter kurverne ikke nødvendigvis i nul i januar 2015. Data, citeret fra EU, er sæsonkorrigeret og udglattet. 
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https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrug/forbrugerforventninger
https://www.dst.dk/ext/konjstat/tillidsindikatortal--pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/press-releases_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/time-series_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/time-series_en


 

 

Dansk eksportordrebeholdning følger tendensen for EU  

Tyskland præger det samlede EU's udvikling i vurdering af eksportordrebeholdnin-

gen og er således også faldet igennem 2018 fra januar til november. Danmark føl-

ger typisk Tysklands udvikling og er også faldet. Sverige og Polen er steget i samme 

periode frem til og med november 2018. Spanien ligger uændret mens Tjekkiet er 

faldet en smule. Storbritannien steg markant igennem 2017 og er næsten lige så 

markant faldet i 2018.  

 

Industriens fremstillingsgrupper mødes ved udgangen af 2018  

Den danske industris vurdering af eksportordrebeholdningens tilstrækkelighed 

fortsætter med fald også i december 2018. Vurderingerne for de fire fremstillings-

grupper (varige og ikke-varige forbrugsgoder, mellemproduktindustri samt inve-

steringsgodeindustri) lander på omtrent samme niveau ved udgangen af 2018, men 

de kommer forskellige steder fra. Mest dramatisk er investeringsgodeindustrien (fx 

maskiner og transportmidler) faldet det seneste halve år, og data peger mod en 

fortsat faldende udvikling i 2019.  

 

Ikke-varige forbrugsgoder (fx fødevarer og medicin) er faldet igennem hele 2018. 

Også mellemproduktindustrien (fx metal og kemiske produkter) er faldet igennem 

det seneste halve år. Endelig har varige forbrugsgoder (fx møbler, elektronik og 

legetøj) ligget fladt det seneste halve år.  

 
Eksportordrebeholdningen i den danske industris fire fremstillingsgrupper. 2015-2018. 

  
Anm.: Data er udglattet. 
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Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.) 

  2017 2018 

  Dec. Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Industri Sammensat (s.k.) 4 3 5 -1 -2 0 -5 

 Produktionsforventning (s.k.) 27 22 24 21 20 30 20 

 Ordrebeholdning -8 -11 -7 -11 -17 -17 -20 

 Færdigvarelagre 8 3 3 12 9 14 16 

Bygge og anlæg Sammensat (s.k.) -2 -1 0 -1 -3 1 -2 

 Beskæftigelsesforventning (s.k.) 10 9 10 12 9 14 11 

 Ordrebeholdning (s.k.) -14 -10 -10 -13 -14 -12 -15 

Serviceerhverv Sammensat (s.k.) 13 10 10 10 10 9 10 

 Faktisk omsætning (s.k.) 14 10 10 11 10 11 11 

 Forventet omsætning (s.k.) 16 12 11 11 12 10 12 

 Faktisk forretningssituation (s.k.) 8 7 10 8 7 5 8 

Detailhandel Sammensat  8 7 5 11 8 2 10 

 Faktisk omsætning 9 18 8 11 0 3 14 

 Forventet omsætning 28 14 17 30 35 33 30 

  Lagerbeholdning 13 11 10 9 12 31 13 
 
Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lager-

beholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. 

 

 

Mere information: Konjunkturbarometrene er udarbejdet i partnerskab med EU-Kommissionen og offentliggøres 
mere detaljeret på www.statistikbanken.dk/2459 i Statistikbanken. Tilsvarende europæiske data findes hos 
Directorate General for Economic and Financial Affairs i DG ECFINs database. 

Læs mere om forskellige konjunkturindikatorer og se seneste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 

Kilder og metoder: Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. 

Kun tidsserier, der udviser en klar sæson-effekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet mellem 

den 25. i måneden før og den 21. i den aktuelle måned. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af 

virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.  

Næste offentliggørelse: Konjunkturbarometer for erhvervene, januar 2019 udkommer 30. januar 2019. 

Henvendelse: Erik Slentø, tlf. 39 17 30 88, esl@dst.dk 

                         Bo Eriksen, tlf. 39 17 35 52, bhe@dst.dk 

https://www.statistikbanken.dk/2459
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
https://www.dst.dk/konjunkturdata
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/?subject=07
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