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Eksperimentel statistik
Udenrigsøkonomi

Indikator for eksport af de fleste varer og tjenester ikke
markant påvirket af COVID-19 i marts
Som led i belysningen af, hvordan COVID-19 påvirker økonomien, har Danmarks Statistik
lavet indikatorer for udenrigshandel med varer og tjenester for marts 2020. Hermed
suppleres den tidligere offentliggjorte indikator for varehandlen med ikke-EU lande med
en indikator for varehandlen med EU-lande, samt for tjenestehandlen. Resultaterne tyder
ikke på, at vare- og tjenestehandlen, når der ses bort fra især energivarer og rejser, er
markant påvirket af COVID-19 i marts.
Eksporten steg fra februar til marts, og fremgangen er generelt på niveau med
udviklingen på samme tidspunkt i 2019. Udviklingen i importen fra februar til marts er på
niveau med udviklingen på samme tid i 2019.
Indikatorerne er udarbejdet på baggrund af forskellige kilder og en række varer og
tjenester indgår ikke i opgørelsen. Bl.a. er brændsler udeladt af varehandlen, mens bl.a.
rejsetjenester er udeladt af tjenestehandlen. Resultaterne er derfor ikke et udtryk for
udviklingen i den samlede vare- eller tjenestehandel. Indikatorerne er baseret på faktiske
tal og der er dermed ikke taget højde for sæsoneffekter eller antallet af handelsdage i
februar og marts. Til at perspektivere udviklingen fra februar til marts i år er den
tilsvarende udvikling fra februar til marts 2019 også vist i figurerne.
Datagrundlag og metode i dette arbejdspapir er ikke udarbejdet som en del af Danmarks
Statistiks officielle statistikprogram. Arbejdspapirets resultater betragtes derfor som
eksperimentel statistik. Den ordinære opgørelse af udenrigshandel med varer og
tjenester for marts offentliggøres den 11. maj.

I figur 1 vises udviklingen i eksporten af varer og tjenester fra februar til marts for både 2019 og
2020. Resultaterne peger generelt på, at udviklingen fra februar til marts er på niveau med
udviklingen i 2019.
Eksporten af varer til EU (og Storbritannien) steg i marts 2020 omkring 10 pct., mens eksporten
af varer til resten af verden steg omkring 3 pct.
Eksporten af tjenester steg i marts 2020 med 6 pct. Udviklingen i indikatoren for
tjenestehandlen er opgjort uden bl.a. rejsetjenester. Et forventet fald i rejseaktiviteterne i marts
er dermed ikke med. Indikatoren vil derfor afvige fra udviklingen i den samlede udenrigshandel
med tjenester, som offentliggøres den 11. maj.

Figur 1 Udvikling i eksport af varer og tjenester fra februar til marts 2019 og 2020. Faktiske tal.
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Anm.: Varehandlen er opgjort uden brændsler, skibe og fly mv. Tjenestehandlen er opgjort uden rejser, bygge- og anlægstjenester samt handel
med rettigheder/patenter.

Figur 2 viser udviklingen i importen af varer og tjenester fra februar til marts i 2019 og 2020.
Resultaterne peger generelt på, at udviklingen fra februar til marts 2020 er på niveau med
udviklingen i 2019.
Importen af varer fra EU og Storbritannien steg i marts 2020 omkring 9 pct., mens importen af
varer fra resten af verden faldt knap 2 pct. Importen af tjenester steg i marts 2020 omkring 11
pct.
Figur 2 Udvikling i import af varer og tjenester fra februar til marts 2019 og 2020. Faktiske tal.

Udvik ling februar til marts 2019

Pct.

Udvik ling februar til marts 2020

16

12

8

4

0

-4
Varer, EU og Storbritannien

Varer, Resten af verden

Tjenester

Anm.: Varehandlen er opgjort uden brændsler, skibe og fly mv. Tjenestehandlen er opgjort uden rejser, bygge- og anlægstjenester samt handel
med rettigheder/patenter.

Hvordan har vi lavet tallene?
Denne eksperimentelle statistik er baseret på kilderne til statistikkerne om udenrigshandel med varer,
udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen. Udenrigshandel med varer er baseret på dels oplysninger fra
toldsystemerne om handel med lande uden for EU og Intrastat, der er en spørgeskemabaseret opgørelse af
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varehandel med andre EU-lande. Storbritannien indgår ikke i tolddata, da Storbritannien stadig er en del af EU’s
indre marked og handlen derfor indsamles i Intrastat.
Det er vigtigt at bemærke, at indikatorerne er baseret på de oplysninger, der var til rådighed på
offentliggørelsestidspunktet. Data er derfor behæftet med større usikkerhed end de officielle statistikker, idet
dataindsamling og kvalitetssikring af data fortsætter frem til de officielle offentliggørelser. Indikatorerne er baseret på
faktiske tal og der er dermed ikke taget højde for sæsoneffekter eller antallet af handelsdage i februar og marts.
Endvidere er en række varer og tjenester undtaget fra opgørelsen: Ift. varehandlen er handel med skibe, fly og
energivarer (elektricitet, gas, brændsler mv.) undtaget. Ift. tjenestehandlen er rejsetjenester, bygge- og
anlægstjenester og handel med rettigheder/patenter udeladt, idet der er tale om varer og tjenester, der enten varierer
meget over tid, eller er opgjort på baggrund af andre kilder. Kildegrundlaget for indikatoren for tjenester er endvidere
begrænset til indberetninger fra virksomheder, der indberetter til statistikken månedligt og har indberettet for februar
og marts 2020. Indberetningerne sammenlignes med deres indberetninger for februar og marts 2019. Tilsvarende
metode er gældende for varehandlen med EU og Storbritannien.
Med de omtalte afgrænsninger udgør indikatoren for tjenestehandlen omkring 60 pct. af den samlede tjenestehandel.
Tilsvarende udgør indikatoren for Intrastat omkring 75 pct. af den samlede varehandel med EU og Storbritannien.
Ift. Extrastat er kildegrundlaget mere komplet og forskellen til den samlede handel med verden uden for EU udgøres
stort set af værdien af de udeladte varer (brændsler mv.). Det gælder for alle indikatorerne, at de udeladte varer og
tjenester kan have et betydeligt omfang og kan medføre, at indikatorerne kan vise en anden udvikling end den
udvikling, som den officielle statistik for den samlede vare- og tjenestehandel vil vise, når den offentliggøres den 11.
maj.

Dato for næste offentliggørelse af denne indikator er ikke fastsat.
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