
Industriens produktion
og omsætning

• Sammenhæng med: 

� Udenrigshandel med varer

� Firmaernes køb og salg

• Hvilke forbehold skal man tage?



� Alle tre tællinger har information om eksport – om 
end i forskellige udgaver.

� Forskelle i tællingernes opbygning og definitioner

� Industriens produktion og omsætning vs. 
Udenrigshandel med varer

� Eksportomsætning på branchegrupper vs. eksport fordelt på 
varegrupper

� Industriens produktion og omsætning vs. Firmaernes 
køb og salg

� Eksportomsætning vs. estimeret eksport ≈ Salg i alt –
Indenlandsk salg fordelt på branchegrupper

Disposition
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Statistikbanken.dk
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UHV

FIKS

IPO



IPO vs. UHV vs. FIKS 
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FIKS vs. UHV 0,801        

FIKS vs. IPO 0,926        

IPO vs. UHV 0,841        



Forskelle i definitioner og begreber 
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Opgjort på varenummer

Juridisk 
enhed: CVR

Faglig
enhed

Faglig
enhed

IPO:
Stikprøve – 1000 
virksomheder

FIKS:
Totaltælling –
momsregistret SKAT

UHV:
Totaltælling udenfor EU –
min. 97 pct. af den 
danske EU-eksport

Opgjort på enhedens hovedbranche

Værdiindeks, løbende priser
Total omsætning 
- Hjemmemarked
- Eksport

Mio. kr., løbende priser
Salg i alt  
- Indenlandsk salg
- Forskel ≈ Eksport

Mio. kr., løbende priser
Eksport
Import

Nye tal offentliggøres 
hver måned

Statistikbanken.dk

Statistisk enhed:



� Udenrigshandel med varer

� Statistikken DKTEC1 fordeler varerne efter 
virksomhedernes hovedbrancher (på CVR nr.) opgjort på 
årsbasis i mio. kr. fra 2010 – 2014.

� Forbedret sammenligningsgrundlag: Omsætning på 
eksportvarer fra de virksomheder, der har hovedbranche i 
Industri C.

� Cirka 60 % af alle eksportvarerne stammer fra virksomheder 
med hovedbranche i hovedafdeling C (Industri)

IPO vs. UHV
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UHV eksport fordelt på hovedafdelinger
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IPO vs. UHV 
- Eksport fordelt på Industri C
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IPO vs. UHV (Industri C) 0,859        



IPO vs. UHV
- Eksport fordelt på Industri C ekskl. skibe 
mv.
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IPO vs. UHV ekskl. skibe (Industri C) 0,868        



� Firmaernes køb og salg

� Både IPO og FIKS er fordelt på virksomhedernes 
hovedbranche. Det er derfor muligt at sammenligning 
direkte på Industri C.

� For Industri C kan man gøre den antagelse at:

- Salg i alt minus indenlandsk salg = eksport

IPO vs. FIKS
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IPO vs. FIKS
- Industri C Eksportomsætning 
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FIKS vs. IPO Industri C - eksport 0,888        



Konklusion
- Sammenhæng med forbehold 

- Vi rammer overordnet set de samme udsving i tidsserierne
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FIKS vs. UHV (Industri C) 0,850        

FIKS vs. IPO (Industri C) 0,888        

IPO vs. UHV (Industri C) 0,859        


