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INTRODUKTION 

I en ny offentliggørelse fremlægger Verdenshandelsorganisationen, WTO, to scenarier for 
verdenshandlen de kommende år.1 Scenarierne er selv sagt usikre, men de giver WTO’s bud på 
mulige effekter på verdenshandlen af den globale Coronakrise. 

I det optimistiske scenarie falder verdenshandlen med 13 pct. i år, men er tilbage på tæt ved det 
trendmæssige niveau i 2021, jf. figur 1. I det pessimistiske scenarie falder handlen med 32 pct. i år, og 
selvom der sker en delvis genopretning i 2021, er det ikke nok til at bringe handlen tilbage til trenden 
fra før Coronakrisen.  

Vi ser i denne analyse på konsekvenserne heraf på dansk eksport og de eksportorienterede 
arbejdspladser. I det optimistiske scenarie falder den danske eksport med knap 150 mia. kr. i 2020, 
men er tilbage på trendmæssigt niveau igen i 2021. I det pessimistiske scenarie falder dansk eksport 
med hele 388 mia. kr. i 2020 og ligger i 2021 stadig 164 mia. kr. under eksporten i 2019.  

Det optimistiske scenarie bringer knap 100.000 arbejdspladser i fare i 2020, som dog bør være 
genoprettede i 2021. I det pessimistiske er en kvart million danske arbejdspladser i fare i 2020, og i 
2021 er der stadig en risiko for et jobtab på mere end 100.000 arbejdspladser. 

Får Coronakrisen så store konsekvenser for den globale handel, som WTO skitserer i det pessimistiske 
scenarie, står dansk økonomi og danske arbejdspladser altså til at opleve et langvarigt chok. 

FIGUR 1: UDVIKLING I GLOBAL VAREHANDEL I WTO’S TO SCENARIER  

 
Kilde: WTO 
 

 
1 https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm 

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
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RISIKO FOR EKSPORTFALD PÅ 30 PCT. I 2020 

WTO ser i deres scenarier både på den globale vareimport og vareeksport. Vi fokuserer her på den 
globale import, da det, der er mest relevant for danske eksport, naturligvis er resten af verdens 
import.2 Begge scenarier bygger på et meget brat fald i den globale import i 2020 og en kraftig 
genopretning i 2021. Det initiale fald i det pessimistiske scenarie er dog så stort, at en relativt skarp 
genopretning i 2021 ikke er nok til at opveje faldet i 2020, jf. tabel 1. 

TABEL 1: UDVIKLING I VAREIMPORTEN I WTO’S SCENARIER  
 Optimistisk scenarie Pessimistisk scenarie 
Vækst i vareimporten, pct. 2020 2021 2021 ift. 2019 2020 2021 2021 ift. 2019 
I alt (gennemsnit af im- og 
eksport) -12,9 21,3 5,7 -31,9 24,0 -15,6 
Nordamerika -14,5 27,3 8,8 -33,8 29,5 -14,3 
Syd- og Centralamerika -22,2 23,2 -4,2 -43,8 19,5 -32,8 
Europa -10,3 19,9 7,6 -28,9 24,5 -11,5 
Asien -11,8 23,1 8,6 -31,5 25,1 -14,3 
Resten af verden -10,0 13,6 2,2 -22,6 18,0 -8,7 

Kilde: WTO 
 

WTO har ikke lavet scenarier for den globale tjenestehandel, men de pointerer, at servicehandlen 
muligvis er mere påvirket af Coronakrisen end varehandel pga. rejserestriktioner og nedlukningen af 
turismen verden over. For at give et samlet billede af effekterne på dansk eksport, antager vi, at 
effekten på dansk serviceeksport bliver den samme som effekten på vareeksporten. Væksten i service- 
og varehandel har historisk fulgt hinanden ganske tæt, hvorfor dette er en realistisk antagelse. 

Vi bruger dernæst WTO’s regionale vækstrater på de danske regionale eksporttal for 2019 til at 
beregne effekter på dansk eksport, hvis WTO’s scenarier bliver til virkelighed. 

 

Eksportfald på mellem 11 og 30 pct. i 2020 
Omregnet til dansk eksport betyder WTO’s to scenarier, at dansk eksport står til at falde mellem 11 og 
30 pct. i år, jf. figur 2. I det optimistiske scenarie vil eksporten i 2021 være 7 pct. højere end i 2019 som 
følge af en kraftig genopretning i 2021. Det svarer altså til, at eksporten reelt kun berøres af 
Coronakrisen i år, mens det tabte stort set er genvundet i 2021 set i forhold til den trendmæssige 
vækst. 

I det pessimistiske scenarie vil eksporten i 2021 stadig være 12,6 pct. under eksporten i 2019, og der vil 
være tale om mere varige skader på eksporten, der kan betyde et varigt velstandstab. 

 
2 Da en del af dansk eksport består af importerede varer og tjenester, har det også betydning for dansk eksport, 
hvis andre landes eksport stopper op fx som følge af nedlukning af produktion.  



 

AXCELFUTURE  4 

FIGUR 2: KONSEKVENSER FOR DANSK EKSPORT AF WTO’S SCENARIER 

 
Kilde: WTO, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Note: Samlet vare- og tjenesteeksport ifl. betalingsbalancen. Den regionale eksport i 2018 er fremskrevet til 2019 med de 
tilgængelige landeoplysninger i betalingsbalancedata for 2019. 
 

 

EKSPORTFALD PÅ MELLEM 148 OG 388 MIA. KR. I ÅR 

Med en samlet eksport i 2019 på 1.300 kr. betyder de to scenarier, at dansk eksport står til at falde 
mellem 148 og 388 mia. kr. i år. I det optimistiske scenarie er eksporten stort set som den ville have 
været, hvis væksten fra 2016 til 2019 var fortsat, jf. figur 3.  

I det pessimistiske scenarie er genopretningen i 2021 ikke stor nok til at bringe eksporten tilbage til 
trenden, og den ligger stadig 164 mia. kr. under 2019-niveau. Forudsætter vi, at eksporten derefter 
fortsætter efter den trendmæssige vækst i 2016-2019 risikerer Coronakrisen at forårsage et varigt tab i 
eksporten på knap 300 mia. kr.  
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FIGUR 3: VI RISIKERER ET VARIGT EKSPORTFALD IFT. TRENDEN PÅ 300 MIA. KR. 

 
Kilde: WTO, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Note: Samlet vare- og tjenesteeksport ifl. betalingsbalancen. Den regionale eksport i 2018 er fremskrevet til 2019 med de 
tilgængelige landeoplysninger i betalingsbalancedata for 2019. 
 

 

Hele 250.000 arbejdspladser kan blive berørt på kort sigt 
Der er knyttet ca. 866.000 private arbejdspladser i Danmark til vores eksport.3 Det voldsomme fald i 
eksporten i 2020 bringer 97.000 af disse arbejdspladser i fare i det optimistiske scenarie, mens der i 
det pessimistiske scenarie er en risiko for et jobtab på hele 253.000. Til sammenligning eksportfaldet 
under finanskrisen et fald i de eksportrelaterede jobs på ca. 85.000. 

Når eksporten er tilbage til normalt niveau igen i 2021 i det optimistiske scenarie, betyder det også, at 
jobtabet kan forventes ligeledes at være midlertidigt. De politiske hjælpepakker som fx aftalen om 
statslig lønkompensation kan derfor muligvis i høj grad afbøde jobtabene, der ellers ville komme som 
følge af så kraftig et tilbageslag i eksporten. 

I det pessimistiske scenarie risikerer vi at have tabt i omegnen af 100.000 arbejdspladser tilknyttet 
eksporten i 2021 i forhold til 2019, som ikke kan forventes at komme tilbage på kort sigt, uanset 
hjælpepakkerne. Selvom om Coronakrisen ender i en kortvarig (men stadig dyb) recession, risikerer vi 
altså at miste i omegnen af 100.000 arbejdspladser tilknyttet eksporten, hvis den globale handel 
rammes så hårdt, som WTO skitserer i deres pessimistiske scenarie. De mennesker, der hermed mister 
jobbet, risikerer en længerevarende ledighedsperiode, hvis deres kompetencer ikke umiddelbart 
passer til de dele af økonomien, der hurtigt kommer ud af krisen.  

 

 
3 Kilde: OECD’s Trade in Employment-database, Danmarks Statistik og egne beregninger. Se mere i analysen her 
https://axcelfuture.dk/s/Mange-eksportarbejdspladser-i-fare-pga-Coronakrisen.pdf 
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VIL DANSK EKSPORT KLARE KRISEN BEDRE? 

Der er normalt er ganske tæt sammenhæng mellem væksten i den globale handel og væksten i dansk 
eksport.4 Men store dele af dansk vareeksport er dog relativt lidt konjunkturfølsomt, som fx 
medicinaleksporten, der fylder ca. 17 pct. af vareeksporten. Det kan tale for, at vi ikke vil blive ramt lige 
så hårdt af Coronakrisen på eksportmarkederne, som WTO skitserer i scenarierne. Omvendt udgør 
søtransporten med gods hele 40 pct. af vores tjenesteeksport og fylder dermed mere i vores 
eksportindtægter end medicinalvarer. Godstransporten er netop eksportindtægter, der bliver ramt 
direkte af lavere globale varehandel.  

Desuden kan det ikke udelukkes, at Coronakrisen vil skabe en bevægelse mod et ønske om større 
selvforsyning af medicinalvarer, hvilket på sigt kan betyde lavere produktion af medicinalvarer til 
eksport i Danmark. Hvis den globale handel udvikler sig som WTO skitserer, vil dansk eksport derfor 
også med stor sandsynlighed blive ramt på tilsvarende vis.  
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4 Se fx her: https://axcelfuture.dk/s/Globaliseringens-bidrag-til-dansk-okonomi 

https://axcelfuture.dk/s/Globaliseringens-bidrag-til-dansk-okonomi
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