ANALYSENOTAT

Lastbilerne indikerer fin vækst i 4. kvt. 2017
 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN OG ØKONOM JONAS MEYER

Resumé
Antallet af lastbiler er en god og ikke mindst meget hurtig indikator for væksten i dansk
økonomi. Når der er fremgang i økonomien skal flere varer transporteres på tværs af
landet, og da A/S Storebælt opgør antallet af passager af broen løbende, så ved vi allerede
her d. 2. januar 2018, at 105.250 lastbiler kørte over Storebæltsbroen i december 2017.
Korrigeret for sæsonudsving og antallet af handelsdage, så faldt antallet af lastbiler, der
kørte over Storebælt dog med 1,6 pct. fra november til december sidste år.

Lille fald i antallet af
lastbiler, der kørte over
Storebælt fra november til
december 2017

Med tallene for december har vi også mulighed for at se på udviklingen for hele 4.
kvartal. I 4. kvartal var der således 363.931 lastbiler, der passerede bomanlægget ved
Storebælt, sæsonkorrigeret. Det er det højeste niveau nogensinde – trods det lille fald i
december. Så det økonomiske opsving ser ud til at fortsætte.

Faldet ændrer ikke ved at

Ifølge Danmarks Statistik var 3. kvartal karakteriseret af økonomisk tilbagegang. BNP
faldt således ifølge Nationalregnskabet med 0,5 pct. fra 2. til 3. kvartal. Antallet af
lastbiler, der har kørt over Storebæltsbroen indikerer imidlertid, at der var tal om et
midlertidigt tilbageslag. Trods faldet fra november til december, så steg antallet af
lastbiler, der passerede broanlægget med 1,5 pct. fra 3. til 4. kvartal. Målt over det seneste
år er det blevet til en vækst i antallet af lastbiler på 4,5 pct.

Vækst i antallet af lastbiler

Med udgangspunkt i den historiske sammenhæng indikerer det, at BNP i 4. kvartal vil
vokse med 0,3 pct. sammenlignet med 3. kvartal. Det store fald i BNP i 3. kvartal kan
dog godt tale for, at BNP-væksten i 4. kvartal isoleret set bliver højere, end vores
lastbilmodel indikerer. Lastbilmodellen angav faktisk svagt positiv vækst også i 3.
kvartal.

Indikerer fremgang i dansk
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Rekordmange lastbiler kørte over Storebælt i 4. kvartal
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Uanset, hvad så var faldet i BNP i 3. kvartal efter alt at dømme en enlig svale, og med et
europæisk opsving, som ser ud til at fortsætte her i 2018, så er forudsætningerne for
yderligere fremgang i dansk økonomi gode. Vi venter således en vækst på i
størrelsesordenen 1,75-2 pct. i år. Det er et fint opsving, men det er ikke et stærkt
opsving, som vi så det i 1990’erne eller i årene inden finanskrisen.
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 OM DETTE NOTAT
”Lastbilerne indikerer fin vækst i 4. kvartal” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 1 i 2018.
Redaktionen er afsluttet den 2. januar 2018.

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med
tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines
i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Steen Bocian på
sbo@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6601.

 NOTER
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