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Faldende BNP i 1. kvartal 

I årets første kvartal faldt bruttonationalproduktet (BNP) 0,6 pct., når der korrigeres 
for prisudvikling og sæsonbevægelser. Kvartalet var præget af et generelt fald i den 
indenlandske efterspørgsel. Det private forbrug faldt 1,1 pct., mens det offentlige 
forbrug faldt 1,4 pct., og investeringerne faldt 0,6 pct. Den lave efterspørgsel resulte-
rede samtidig i en lav importvækst på 0,4 pct., mens eksporten steg med 1,1 pct.  
 
Nationalregnskabets hovedstørrelser. 
Sæsonkorrigerede værdier i 2000-priser, kædede værdier 
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Det faldende private forbrug i første kvartal skyldtes bl.a. en nedgang i bilsalget på 
4,4 pct. Tjenesteforbruget faldt ligeledes (1,5 pct.), mens forbruget af øvrige varer 
var stort set uændret. Faldet i det private forbrug skal ses i forhold til den relativt 
kraftige vækst i slutningen af 2007. Det offentlige forbrug faldt 1,4 pct. i første kvartal 
i år. 
 
De sæsonkorrigerede samlede faste bruttoinvesteringer faldt med 0,6 pct. i første 
kvartal, hvor kun boliginvesteringerne og investeringerne i maskiner og transport-
midler mv. var stigende. Investeringerne i øvrigt byggeri samt software og øvrige faste 
bruttoinvesteringer faldt med hhv. 3,1 og 4,3 pct.  
 
Eksportvæksten på 1,1 pct. i første kvartal overgik stigningen i import på 0,4 pct., og 
dermed bidrog nettoeksporten positivt til BNP-udviklingen. 
 
 
 
 

 BNP faldt 0,6 pct. 
i 1. kvt. 

Stort forbrugsfald 
i 1. kvt. 

Faldende 
investeringer 

Positiv 
nettoeksport 



Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9.30 og kan læses på www.dst.dk/nyt 
© Danmarks Statistik 2008  •  ISSN 0106-9799  •  ISSN 1601-1015 (netversion) 

Korrigeret for sæsonbevægelser voksede den samlede beskæftigelse i første kvartal 
2008 med 0,8 pct. svarende til 22.000 personer. Tallet dækker bl.a. over store be-
skæftigelsesstigninger i såvel landbruget som handel, hoteller og restauranter på hhv. 
2,4 og 2,9 pct. Der var et lille fald i beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service.  
 
Danmarks nationalregnskab 

 2008  2007  2008 

 1. kvt. 1. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.

 løbende priser
 mia. kr.

årlig real
vækst i pct.1 

real vækst i pct. i forhold til kvt. før. 
Sæsonkorrigerede værdier 

Bruttonationalprodukt (BNP) 417,4 -0,7 1,7 -0,2 -0,6
Import af varer og tjenester 225,5 3,0 2,5 1,8 0,4

Tilgang i alt 642,9 0,6 2,0 0,5 -0,3

Eksport af varer og tjenester 226,2 1,3 2,4 0,0 1,1

Privat forbrug 210,8 1,7 1,4 2,1 -1,1
  Anskaffelse af køretøjer 12,1 0,4 9,3 4,1 -4,4
  Øvrige varer 88,1 0,4 2,3 -0,5 -0,2
  Tjenester mv. 110,6 2,8 -0,2 4,1 -1,5

Offentligt forbrug 110,2 0,4 0,4 1,8 -1,4

Faste bruttoinvesteringer 93,3 -0,8 4,0 1,5 -0,6
  Boligbyggeri 28,1 -0,7 -0,8 1,4 0,8
  Øvrigt byggeri og anlæg 18,8 -0,7 -0,3 1,4 -3,1
  Maskiner, transportmidler mv. 36,8 -1,1 11,7 0,8 0,7
  Software og øvrige faste bruttoinv. 9,6 1,1 0,0 4,8 -4,3

Lagerforøgelser2 2,5 -0,6 0,2 -0,8 0,4

Anvendelse i alt 642,9 0,6 2,0 0,5 -0,3

Samlede præsterede timer i alt (mio.) 1 123 -2,1 1,3 1,5 -2,4

Beskæftigelse3 i alt (1 000 personer)  2 818 1,6 0,5 0,3 0,8
 
1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.  2 Lagerforøgelsernes bidrag til BNP-væksten.  3 Inkl. personer på orlov. 
 
I forhold til seneste offentliggørelse er BNP-væksten i andet og fjerde kvartal 2007 
nedjusteret, således at sidstnævnte nu er negativ. Væksten i første kvartal er opjuste-
ret, mens tredje kvartal er uændret. Samlet resulterer det i en marginal nedjustering 
af væksten for året 2007. Indarbejdelsen af foreløbige regnskabstal for stat og kom-
muner for 2007 har ført til en nedjustering af væksten i det offentlige forbrug i 2007. 

 
 

Mere information  Se mere detaljerede kvartalsvise oplysninger på www.dst.dk/stattabel/613 i Stati-
stikbanken. En oversigt over planlagte udgivelser er offentliggjort i abonnementsse-
rien Nationalregnskab og betalingsbalance 2007:10 (Statistiske Efterretninger). 
 

Kilder og metoder  Beregningerne er baseret på den løbende konjunkturstatistik i kombination med et 
detaljeret varebalancesystem, der sikrer konsistens med nationalregnskabets be-
grebsapparat. De første offentliggørelser af kvartalstal bygger i en vis udstrækning 
på foreløbigt kildemateriale, hvorfor tallene vil være behæftet med nogen usikker-
hed. Læs mere på www.dst.dk/varedeklaration/912.  
 
Kommentar til Nyt fra Danmarks Statistik findes på www.dst.dk/nytkom/11808. 
 

Næste offentliggørelse  Nationalregnskab 2. kvt. 2008 (foreløbige tal) udkommer 1. september 2008. 
 

Henvendelse  Jeppe Haugaard, tlf. 39 17 36 69, jha@dst.dk 
Brian Südel, tlf. 39 17 33 27, bsu@dst.dk 
Timmi R. Graversen, tlf. 39 17 38 65, trg@dst.dk 
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