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Industriproduktion og eksport 

Efter vinterens smittebølge og nedlukning er der igen stærk fremgang i dansk øko-
nomi. Genåbningen siden starten af marts har hurtigt ført til stigende aktivitet, og 
de aktuelle nøgletal peger på, at store dele af aktiviteten allerede er vendt tilbage.  

Industrien er blandt de sektorer, som har klaret sig godt gennem vinteren. Således 
var industriproduktionen allerede ved udgangen af 2020 tilbage på førkriseniveau. 
I 1. kvartal 2021 var produktionen på det højeste niveau nogensinde, jf. figur 1. I 
forhold til mange andre lande har dansk industri været relativt lidt påvirket under 
coronakrisen. Det skal blandt andet ses i lyset af sammensætningen af dansk indu-
stri med en stor andel af fødevareindustri og medicinalindustri, som begge histo-
risk er robuste i forhold til konjunkturudsving. 

Også eksporten er i fremgang, og den nåede samlet set over førkriseniveau i 
marts, jf. figur 2. Alene i marts steg eksporten med 4,6 pct. i forhold til februar, 
hvilket har været drevet af en markant fremgang på tværs af de danske eksport-
markeder. Samlet set er det særligt handlen med varer, der har været fart på. Vare-
eksporten ligger således tæt på 11 pct. over 2019-niveauet, mens tjenesteeksporten 
omvendt fortsat ligger ca. 8 pct. under.  

Figur 1 
Industriproduktionen på højeste niveau i  
1. kvartal

Figur 2 
Eksporten var tilbage på førkriseniveau i marts 
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Anm.: I figur 1 er industriproduktionen et kvartalsgennemsnit af månederne, korrigeret for sæson og ekskl råstof og 
energi. Eksporttal i figur 2 er nominelle og sæsonkorrigerede og inkluderer den handel, der ikke krydser den 
danske grænse. 

Kilde: Macrobond, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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