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Om Axcelfuture: 

Axcelfuture arbejder for, at et sundt investeringsklima og teknologiske fremskridt kan skabe velstand 
og arbejdspladser til gavn for det danske samfund.  

Tænketanken er skabt på den økonomiske indsigt, at det er investeringer og teknologi, som i samspil 
med dygtig og højtuddannet arbejdskraft skaber Danmarks velstand og fremtidens job.  

Axcelfuture arbejder for, at Danmark skal bevare sin status som forkæmper for international 
samhandel og økonomisk åbenhed. 
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AXCELFUTURES GLOBALISERINGSPROJEKT 

Globaliseringen er truet. Det står klart, efter Brexit blev en realitet, USA har valgt en protektionistisk 
præsident, og støtten til globaliseringen generelt er under pres. Samtidig er debatten om udenlandsk 
arbejdskraft og indvandring ofte blandet sammen. Spørgsmålet om adgang til kvalificeret arbejdskraft 
fra udlandet hænger ofte sammen med integration af flygtninge og indvandrere. 

Axcelfutures advisory board for globalisering med Claus Grube som formand blev givet den opgave 
at udarbejde anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at Danmark – og flest mulige danskere – fortsat kan få 
gavn af globaliseringen. Samtidig skal det sikres, at danske virksomheder har adgang til kompetencer 
fra udlandet, som de ikke kan tiltrække fra det danske arbejdsmarked. 

Projektets hovedprodukt er to temarapporter, hvor denne rapport er den ene. Den anden har titlen 
Udenlandsk arbejdskraft – hvem, hvor og hvordan vi tiltrækker de rigtige. Dertil kommer fem kortere 
notater fra EKF, Copenhagen Economics og et fælles notat fra Landbrug & Fødevarer/Axcelfuture. 

Ud over anbefalingerne fra advisory boardet har projektet nydt godt af ekspertbistand fra EKF, 
Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Danmarks Statistik, Copenhagen Economics og DI m.fl. 
Axcelfuture påtager sig ansvaret for alle oplysninger, vurderinger, fejl og udeladelser i denne rapport.  
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FORORD 

Handel på tværs af grænser er en afgørende faktor i at øge velstanden i et samfund.  

På den måde er reguleret handel et af de bedste redskaber, vi har for at sikre økonomisk fremgang på 
tværs af verdens lande.  

Handel gør os i stand til at udnytte landes komparative fordele og dermed forbedre den 
internationale arbejdsdeling. Det øger produktiviteten gennem bl.a. skærpet konkurrence og 
udbredelsen af innovation og ny teknologi.  

Handel på tværs af grænser er ligeledes et af redskaberne i forfølgelsen af FN’s 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling, da handel understøtter målene om afskaffelse af fattigdom, øget økonomisk 
vækst samt fred og retfærdighed. Derfor er det også glædeligt, at verdenshandlen stort set har været 
i uafbrudt fremgang i flere årtier.  

Den fremgang kan vi ikke tage for givet.  

 

Finanskrisen gav tilbageslag, og protektionismen truer 

Finanskrisen satte en brat stopper for stigningen i andelen af den globale økonomi, der udgøres af 
eksporten af varer og tjenester. Fremadrettet truer protektionismen den internationale handelsorden. 

De protektionistiske vinde bunder efter alt at dømme i en utilfredshed med en stagnerende 
indkomstudvikling og en fornemmelse af jobusikkerhed i en verden med stigende international 
handel og teknologiske fremskridt. Nogle danskere tvivler også på gevinsterne af globaliseringen. Det 
er en bekymring, der skal tages alvorligt og håndteres. 

Vi er i Danmark afhængige af det internationale regelbaserede handelssystem. Danmark er sårbar i en 
verden, hvor store nationer trækker sig fra den internationale handelsorden, som USA gør i øjeblikket.  

Hvordan skal vi som et lille land agere i en verden, der bliver mere protektionistisk, og som i mindre 
grad bygger på aftalte spilleregler for handel? Og hvordan sikrer vi, at de store gevinster ved 
international handel bliver endnu større for arbejdstagere, forbrugere og virksomheder?  

Det er nogle af de spørgsmål, vi søger at svare på i denne rapport og med anbefalingerne fra 
Axcelfutures advisory board for globalisering.  

 

God læselyst 

 

Claus Grube og Jens Hjarsbech  
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EXECUTIVE SUMMARY 

o Globaliseringen er en gevinst for Danmark. Det kan måles på mange måder, men et eksempel er, 
at over en tredjedel af velstandsstigningen siden 1992 kan forklares med stigende handel. 

o Men globaliseringen er truet. De konkrete politiske trusler mod globaliseringen kan dels ses af 
Trumps nyorientering af amerikansk handelspolitik, herunder først og fremmest handelskrigen 
rettet mod især Kina. Storbritanniens farvel til EU er sammen med fremgangen for EU-kritiske 
partier i bl.a. Tyskland og Italien også et udtryk for modvind til globaliseringen.  

o Trods politisk modvind til globaliseringen er der blandt danskerne stadig overvældende 
opbakning til international handel. En meningsmåling foretaget af Axcelfuture og Landbrug & 
Fødevarer viser, at 75 pct. af danskerne mener, at regeringen skal arbejde for at øge den 
internationale handel. 

o Trods den massive opbakning til frihandel er der stadig brug for at diskutere fordele og ulemper 
ved globaliseringen. Ifølge meningsmålingen mener tre ud af fire danskere, at det er vigtigt at 
undgå udflytning af danske virksomheder. 

o Derfor er det nødvendigt, at der er vedvarende fokus på at sikre, at så mange som muligt får del i 
globaliseringens gevinster, ligesom der løbende er brug for at overvåge tab og gevinster ved 
globaliseringen. Forskningen dokumenterer således, at der er store nettogevinster ved 
international handel, men meningsmålingen, som er gennemført i forbindelse med Axcelfutures 
globaliseringsprojekt, viser, at nogle danskere tvivler på gevinsterne af globaliseringen. Det er en 
bekymring, der skal tages alvorligt og håndteres. 

o Løbende uddannelse er en del af svaret på globaliseringen. Det samme er fastholdelsen af det 
fleksible arbejdsmarked og den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet, som betyder, at dansk 
økonomi på en effektiv måde kan tilpasse sig forandringerne i den globale økonomi. En del af det 
system er et sikkerhedsnet, herunder et fleksibelt dagpengesystem, som holder hånden under 
dem, som rammes negativt af globaliseringen. 

o En veluddannet og arbejdsmæssig fleksibel befolkning vil ligeledes bidrage til at sikre, at 
globaliseringen skaber velstand og job i Danmark, hvor færrest muligt bliver ramt negativt.  

o Regningen for en opbremsning i globaliseringen bliver høj for Danmark. En beregning foretaget 
af Axcelfuture viser, at bare en halvering af væksten i verdenshandlen i forhold til den historiske 
vækst vil betyde, at verdenshandlen ikke længere vil trække dansk vækst og beskæftigelse op, 
men ned. I sig selv taler bl.a. den voksende protektionisme, herunder ikke mindst USA’s straftold, 
for, at der er grund til at tvivle på, at verdenshandlen vil fortsætte med at vokse med godt 5 pct. 
om året.    

o En ofte overset gevinst ved globaliseringen er forbrugernes gevinster ved importen gennem 
lavere priser og et større produktudbud med mulighed for at vælge de prisklasser og 
kvalitetsniveauer, der passer den enkeltes økonomi og præferencer. Importen giver på den måde 
et betydeligt løft til danskernes disponible indkomst. 
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VERDEN KNYTTES ØKONOMISK TÆTTERE SAMMEN 

Igennem det sidste halve århundrede er verden blevet knyttet økonomisk tættere og tættere 
sammen. Mens det globale BNP er ca. tre gange så højt som i 1970, er den globale eksport af varer og 
tjenester nu næsten ni gange så stor, jf. figur 1. Gennem bl.a. lavere transportomkostninger, færre 
handelshindringer og teknologiske fremskridt svarer eksport af varer og tjenester nu til op imod en 
tredjedel af verdens produktion.  

Finanskrisen satte en brat stopper for stigningen i eksporten af varer og tjenester set i forhold til den 
globale økonomi, jf. figur 1. Faktisk har andelen været svagt faldende de senere år. Det falder sammen 
med nye protektionistiske strømninger i dele af verden med Brexit-afstemningen i Storbritannien og 
valget af Donald Trump til amerikansk præsident – og den deraf følgende handelskrig – som de mest 
åbenlyse eksempler.  

Det er dog værd at hæfte sig ved, at handlen fortsætter fremad, som vi viser i højre side i figur 1. Og 
mens USA's handelskrig fylder meget i mediebilledet, aftales der stadig nye handelsaftaler som fx den 
nylige aftale mellem EU og Japan. De seneste tre år er verdenshandlen steget med gennemsnitligt 3,7 
pct. om året i faste priser, mens det globale BNP er steget med 2,8 pct. i faste priser. Det er dog ikke 
nok til, at handlen er steget set i forhold til BNP i løbende priser, da internationalt handlede varer og 
tjenester ofte er relativt billigere end ikke-handlede pga. den større konkurrence. Så selvom de 
protektionistiske vinde altså ikke blæser over hele verden, og verdenshandlen ikke er slået helt ud af 
kurs, så er handlen ikke længere stigende som andel af verdensøkonomien. 

FIGUR 1: EFTER ÅRTIERS FREMGANG ER GLOBALISERINGEN SAT PÅ HOLD 

Kilde: Verdensbanken og egne beregninger. 
Note: Venstre figur er i løbende priser, højre figur er i faste priser. 
 

Danmark følger den åbne verden 
Danmark har taget fuld del i åbningen af verdensøkonomien. Vi er kendetegnet ved en lille, åben 
økonomi, der er dybt afhængig af både at importere og eksportere. Vi eksporterer nu varer og 
tjenester til andre lande, for hvad der svarer til over halvdelen af dansk BNP (55 pct.), og vi importerer 
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fra andre lande, for hvad der svarer til lige knap halvdelen af BNP (48 pct.), jf. figur 2. I kroner og øre 
svarer det til, at danske virksomheder solgte varer og tjenester i udlandet for knap 1.200 mia. kr. i 
2017. Knap 2/3 heraf er varer, og godt 1/3 er tjenester. Udenlandske virksomheder solgte varer og 
tjenester for 1.000 mia. kr. til danskere og danske virksomheder i 2017. Heraf er ligeledes knap 2/3 
varer, og godt 1/3 er tjenester.  

Ser vi 30 år tilbage, fyldte eksporten kun 37 pct. af BNP, mens importen udgjorde 32 pct. Så selvom vi 
også dengang var en åben økonomi, er denne status blevet accentueret gennem de senere år, mest 
fremtrædende gennem 00’erne. Ligesom med verdenshandlen stoppede åbningen af økonomien dog 
ved finanskrisen. Og selvom eksporten som andel af BNP er lidt over niveauet i 2008, har der ikke 
været en reel stigning de seneste 10 år, og importen ligger stadig under. Øget handel har været en 
væsentlig kilde til stigende velstand, jf. senere i rapporten, så opbremsningen i åbningen af 
økonomien kan være et tegn på, at denne kilde er ved at være tørret ud – i hvert fald midlertidigt. 

FIGUR 2: DANMARK BLEV FOR ALVOR ÅBNET OP GENNEM 90’ERNE  

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 

De globale værdikæder bliver længere 
En årsag til den stigende handel i Danmark og verden er, at de globale værdikæder bliver længere. 
Det vil sige, at mange færdigprodukter består af input, der kommer fra andre lande. Og de input er i 
sig selv en kombination af input fra endnu andre lande. Udviklingen i disse globale værdikæders 
påvirkning på Danmark ses bl.a. ved, at både den danske eksport og import i stigende grad er handel 
med halvfabrikata, jf. figur 3. Vi importerede fx halvfabrikata for godt 500 mia. kr. i 2011, men kun for 
godt 200 mia. kr. færdigvarer. Det skyldes bl.a., at de teknologiske fremskridt, især inden for transport 
og kommunikation, medfører, at de fysiske og tidsmæssige barrierer samt økonomiske omkostninger 
ved international handel er faldet. Dertil kommer lavere toldsatser og færre tekniske handelsbarrierer, 
der er kommet med flere og flere handelsliberaliseringer gennem WTO og andre bilaterale 
handelsaftaler, hvilket gør det mere attraktivt at tilkøbe halvfabrikata fra alle dele af verden. Disse 
tendenser har også muliggjort en øget segmentering af arbejdsprocesserne inden for samme selskab, 
således at en virksomheds produktionskæder kan placeres på tværs af grænser. Væksten i de globale 
værdikæder er med andre ord også en konsekvens af, at multinationale selskaber har bedre mulighed 
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for at tilrettelægge produktionen på egne fabrikker og kontorer på tværs af kloden i takt med en 
mere åben og tilgængelig verden.  

FIGUR 3: GLOBALE VÆRDIKÆDER BETYDER KRAFTIG VÆKST I HANDEL MED HALVFABRIKATA 

Kilde: Copenhagen Economics (2018a) på baggrund af WIOD-data som opgjort af Nationalbanken  
Note: Beregnet ud fra handel med 40 lande inden for 35 brancher. Disse indeholder både varer og tjenester. Tallene er 
oprindeligt i USD (løbende priser) og omregnet til DKK vha. valutakursen fra OECD. 
 

Den globale arbejdsdeling både mellem og inden for virksomheder ses også i tallene for dansk 
udenrigshandel. Her fremgår det nemlig, at en stor del af dansk eksport faktisk er varer, der aldrig har 
passeret den danske grænse. Det er både varer, der sælges i udlandet efter forarbejdning i udlandet, 
og varer, der købes og videresælges uden for Danmarks grænser (hhv. benævnt processing og 
merchanting). Fælles for dette er, at danske virksomheder ejer varerne på et tidspunkt i processen og 
sælger dem videre til kunder uden for Danmark med en fortjeneste. Fortjenesten er en del af dansk 
eksport, da fortjenesten ender i Danmark skabt af salg til udlændinge. I 2017 havde vi 
eksportindtægter fra varer, der ikke har passeret den danske grænse, for 111 mia. kr., jf. figur 4. Det 
svarer til 15 pct. af de samlede vareeksportindtægter (Danmarks Statistik, 2018b). Denne eksport af 
varer, der ikke krydser den danske grænse, spiller også en nøglerolle i den såkaldte ”fabriksløse 
produktion”, som ifølge Danmarks Statistik (2018c) har øget industriens timeproduktivitet og 
reduceret lønsummens andel af industriens værditilvækst. 

Merchanting og processing har bl.a. rod i de globale værdikæder. Det kan også være et resultat af, at 
visse lande stiller som betingelse, at der er lokal tilstedeværelse i form af fx et datterselskab for at 
være på et marked. Den danske virksomhed kan således købe varerne af et udenlandsk datterselskab 
og sælge dem videre til en anden udenlandsk kunde. På den måde kan danske virksomheders direkte 
investeringer i fx et datterselskab i udlandet hjælpe dem til at bryde gennem denne type 
handelsbarrierer. 

Den omfattende produktion i udlandet medfører, ligesom forlængelsen af de globale værdikæder, at 
vi er endnu mere eksponeret over for handelskrige, der i første omgang går uden om Danmark, da 
det fx kan være danske varer fra et kinesisk datterselskab, der skal sælges til USA.   
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FIGUR 4: VI EKSPORTERER VARER, DER ALDRIG HAR VÆRET FORBI DANMARK, FOR OVER 100 MIA. 
KR. 

 
Kilde: Danmarks Statistik (2018b) 
 

Investeringer flyder i stigende omfang på tværs af grænser 
Økonomiske relationer på tværs af verden udgøres af mere end at købe varer og tjenester af 
hinanden på tværs af grænser. Flere og flere af verdens virksomheder er til stede i andre lande end 
hjemlandet, og virksomheder har siden midten af 00’erne hvert år investeret i omegnen af 2.000 mia. 
USD direkte i andre lande, svarende til ca. 3 pct. af landenes BNP, jf. figur 5. Det sker enten ved at 
bygge en fabrik eller et kontor i landet, ved at købe sig ind i eksisterende virksomheder i landet eller 
ved at øge den aktuelle tilstedeværelse i landet. Kapitalstrømme af denne størrelse er relativt nye, jf. 
figur 5. Det var først i år 2000, at strømmen kom op over 1.000 mia. USD.  

Danske virksomheder tager også del i disse investeringsstrømme. Siden 2005 er der samlet set blevet 
investeret 750 mia. kr. direkte i udlandet gennem hele perioden. Denne investeringsstrøm hænger 
sammen med, at Danmark har et stort overskud på betalingsbalancen. Der kommer mange penge ind 
i landet, og mange af disse penge placeres naturligt i udlandet igen. Siden 2005 er der desuden 
akkumuleret nye direkte investeringer fra udlandet i Danmark for 200 mia. kr., jf. figur 5. Denne 
indstrømning har dog ikke kunnet følge med de udadgående investeringer.  

Direkte investeringer ind og ud af landet indeholder begge potentiale for dansk økonomi. Når danske 
virksomheder investerer i udlandet, kommer gevinsterne tilbage til Danmark i form af et afkast. 
Virksomhederne kan også få adgang til ny viden, udenlandske medarbejdere eller teknologi i det land 
og af den virksomhed, de har købt. Det gør den danske virksomhed mere produktiv og 
konkurrencedygtig. Det kan i visse lande også være en fordel – eller et decideret krav – at have lokal 
tilstedeværelse for at få adgang til markedet som nævnt ovenfor. Derfor kan en direkte investering i 
det pågældende land være en forudsætning for eksport. Omvendt kan Investeringer i udlandet nogle 
gange også betyde udflytning af arbejdspladser, som kan have negative konsekvenser for 
medarbejderne, jf. senere i rapporten. 

Det er ligeledes godt for dansk økonomi, når udenlandske virksomheder investerer i Danmark. Har 
investeringen form af en ny fabrik, butik, datacenter eller lignende, skaber det økonomisk aktivitet. 
Først mens byggeriet pågår og dernæst, når byggeriet tages i brug. Er investeringen i form af helt 
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eller delvist ejerskab af en dansk virksomhed, kan det tilføre den danske virksomhed knowhow, bedre 
processer mv. og dermed øge produktiviteten. Omvendt kan indadgående investeringer også 
fortrænge danske virksomheder.  

Derfor kan det således være et problem – eller rettere et symptom på et problem – at de udenlandske 
investeringer i Danmark ikke kan følge med de danske investeringer i udlandet. Det er tilfældet, hvis 
de lave investeringer er et tegn på, at udlandet ikke ser Danmark som et særlig attraktivt land at 
investere i. Og det betyder mistet velstand. Hvis vi skal være bedre til at tiltrække investeringer udefra, 
kræver det et godt investeringsklima, gode rammebetingelser, en veluddannet og fleksibel 
arbejdsstyrke og et konkurrencedygtigt skattesystem.  

FIGUR 5: VERDEN INVESTERER MERE GLOBALT 

Kilde: Verdensbanken, Nationalbanken og egne beregninger 
Note: Højre figur viser akkumulerede FDI-strømme ekskl. gennemløbsinvesteringer. Direkte investeringer kræver mindst 10 
pct. af egenkapitalen eller stemmerne i virksomheden. Porteføljeinvesteringer som fx pensionskassers beholdning af aktier 
o.lign. medtages altså ikke, så længe ejerandelen er under 10 pct. 
 

Det er ikke kun virksomheders direkte investeringer i andre virksomheder eller nye fabrikker og 
kontorer, der er globale. Danske pensionskasser og andre med beholdninger af værdipapirer agerer 
ligeledes globalt. I 2017 var den samlede danske formueindkomst fra udenlandske 
porteføljeinvesteringer på 71 mia. kr., mens indkomsten ved de direkte investeringer i udlandet var på 
87 mia. kr1. Formueindkomsten fra disse udenlandske investeringer svarede i 2017 til 13 pct. af danske 
eksportindtægter og bidrager dermed signifikant til dansk velstand. 
 

  

                                                 
1 Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancen. 
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HANDLENS GEVINSTER ER MANGE 

Eksporten er essentiel for dansk økonomi, men gevinsterne ved international handel ligger ud over de 
rene indtægter ved eksport. Både forbrugere og virksomheder har også store gevinster ved, at der er 
adgang til import af varer og tjenester til forskellige priser og af forskellig kvalitet. 

De fleste danskere mener, at international handel har en positiv betydning for Danmark. Næsten tre 
fjerdedele er enige eller helt enige i, at international handel har haft en positiv betydning for Danmark 
som helhed, mens det kun er 2,8 pct., der er uenige. Det viser en repræsentativ 
befolkningsundersøgelse gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer og Axcelfuture, som 
præsenteres i notatet ”Globaliseringen fra hestens egen mund”, som kan findes på 
www.axcelfuture.dk. 

75 pct. af danskerne mener, at regeringen bør arbejde for at øge international handel. Seks pct. 
mener, at regeringen bør arbejde for at mindske international handel, jf. figur 6.  

FIGUR 6: BØR REGERINGEN ARBEJDE FOR AT ØGE INTERNATIONAL HANDEL? 

 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer og Axelfuture, (2018) N = 1.005. 
Note: Det fulde spørgsmål lyder: Handel med varer og tjenester på tværs af grænser udgør en stor del af den danske 
økonomi.  Flere økonomer mener, at vi skal have mere international handel i Danmark. Dette vil efter deres mening føre til 
flere arbejdspladser, øget indkomst og velstand i landet og øgede investeringer i landet. Overvej nedenstående holdninger. 
Hvilken ligger mest i tråd med din egen overbevisning? 1) Regeringen bør arbejde for at øge international handel. 
Globaliseringen kommer generelt danskerne til gode. 2) Regeringen bør arbejde for at mindske international handel. Selv i 
det tilfælde, at globalisering er godt for økonomien overordnet set, skader det stadig den almene borger. 
 

Ifølge Copenhagen Economics (2018a) kan 36 pct. af væksten i dansk BNP siden 1992 tilskrives den 
stigende handel over grænser, jf. figur 7.  
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FIGUR 7: 36 PCT. AF STIGNINGEN I BNP SIDEN 1992 KOMMER FRA HANDEL 

 
Kilde: Copenhagen Economics (2018) 
Note: Realvækst i dansk BNP 1992-2016 
 

Den store eksport har ligeledes stor betydning for danske arbejdspladser, da eksporten understøtter 
800.000 danske job (Copenhagen Economics, 2018a). På det seneste har øget eksport været en 
afgørende faktor i den stigende beskæftigelse, der har været i Danmark siden 2013. Ifølge Danmarks 
Statistik (2018a) skyldes godt 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 øget eksport. Til 
sammenligning skyldes en tredjedel af beskæftigelsesfaldet fra 2008 til 2013 faldet i eksporten, jf. figur 
8. 

FIGUR 8: BESKÆFTIGELSESSTIGNINGEN FRA 2013 TIL 2016 KOM MEST FRA ØGET EKSPORT 

 
Kilde: Danmarks Statistik, 2018a 
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Hvad kan vi gøre: Tjenestehandlen skal styrkes gennem øget konkurrence 

o Regeringen skal følge op på produktivitetskommissionens anbefalinger fra 2014 om konkurrence i 
indenlandske serviceerhverv. 

o Der skal være større mulighed for, at forslag stillet i Virksomhedsforum for enklere regler 
indebærer mindreprovenu for staten 

o Danmark skal fjerne den bagatelgrænse, der betyder, at der ikke skal betales moms, hvis 
postforsendelsen fra et tredjeland, herunder Kina, har en oplyst værdi under 80 kr.  

En tredjedel af dansk eksport udgøres af tjenesteeksport. Men markedet for indenlandsk orienterede 
tjenester er mindre konkurrenceudsat end fx industrien. Svag konkurrence mellem danske 
virksomheder og mellem danske og udenlandske virksomheder hæmmer produktiviteten. Selvom 
Produktivitetskommissionen allerede i 2014 foreslog en række liberaliseringer på serviceområdet, er 
der sket meget lidt siden.  

Der bør derfor følges op på Produktivitetskommissionens anbefalinger for at øge konkurrencen og 
gevinsterne for forbrugeren.  

Danske virksomheder skal samtidig ikke stå dårligt i konkurrencen med udenlandske virksomheder 
som følge af regulering, der ikke er fulgt med udviklingen inden for e-handel. Derfor skal 
bagatelgrænsen for moms på postforsendelser fra tredjelande bl.a. afskaffes. Bagatelgrænsen skal i 
henhold til nye EU-regler fjernes i 2021, men bør fjernes nu. 

Forslagene vurderes at indebære et begrænset umiddelbart mindreprovenu for staten, da forslag i 
Virksomhedsforum for enklere regler kan være ikke-provenuneutrale. 

 

Gevinster kommer også fra importen  
Ofte vurderes gevinsterne ved international handel ud fra, hvor meget danske virksomheder 
eksporterer til andre lande. Gevinsterne herved er tydelige, for eksporten betyder penge i kassen i de 
danske virksomheder, som bl.a. går til at aflønne de danske medarbejdere. Eksporten skaber på den 
måde indkomst og arbejdspladser. Men importen skaber også betydelig værdi i sig selv. Både for de 
danske forbrugere og for de danske virksomheder og dermed danske medarbejdere.  

I en verden med omfattende handel har virksomheder mulighed for at vælge de bedste input til de 
bedste priser fra de bedste producenter verden over, og det gør danske virksomheder mere 
konkurrencedygtige. Det gavner de danske virksomheder, der således kan sælge bedre og billigere 
produkter til hele verden. 

Importens værdiskabelse illustreres bl.a. gennem OECD's TiVa-database (Trade in Value-added), der 
opgør, hvor stor en del af værditilvæksten i eksporten der kommer fra dansk eller udenlandsk input. I 
takt med at de globale værdikæder bliver længere, kommer en stigende andel af værdiskabelsen i 
dansk eksport også fra importerede input, jf. figur 9. Fra 2004 til 2011 er importindholdet af dansk 
eksport steget fra en fjerdedel til en tredjedel.  

Denne udvidelse af de globale værdikæder øger gevinsten ved reguleret handel og skærper 
ulemperne ved handelskrige. For produktionen bliver i større og større omfang organiseret på tværs 
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af lande, når handelshindringer spiller en mindre rolle, fordi det giver de bedste produkter til de 
laveste priser. Når fx Storbritannien forlader EU, rammes disse værdikæder. For de værdikæder, der er 
blevet skabt, mens landet var et EU-medlem, er muligvis ikke længere de optimale efter Brexit, da fx 
produktstandarder over tid ikke længere vil være identiske med de europæiske. 

Værdikæderne rammes også af handelskrigen mellem USA og Kina. Et eksempel herpå er, at en stor 
del af det stål, som især kinesiske producenter hidtil har eksporteret til USA, nu afsættes på de 
europæiske markeder. Derfor har EU besluttet at hjælpe europæiske stålproducenter ved at indføre 
kvoter for, hvor meget stål der må importeres til EU. Når kvoten er opbrugt, lægges der 25 pct. told 
på import af de pågældende stålprodukter. Det kan blive et problem for de store dele af den 
europæiske industri, der importerer stål til produktionen.  

FIGUR 9: IMPORTENS ANDEL AF VÆRDITILVÆKSTEN I DANSK EKSPORT ER STIGENDE 

 
Kilde: OECD 
 

BOKS 1: HOLD ØJE MED OPRINDELSESREGLERNE – VÆRDIKÆDERNE KAN BLIVE ”FOR LANGE” 
Eksporterende virksomheder skal være opmærksomme på, at benyttelsen af EU’s handelsaftaler betinges af, at 
varerne skal have oprindelse i EU eller aftalelandet, dvs. hovedparten af varen skal være produceret i EU eller i 
det land, som EU har handelsaftalen med. Mere specifikt vil det sige, at varen enten skal være fuldt ud fremstillet 
i EU eller aftalelandet, eller at værdien af varen tilført i EU eller aftalelandet skal være over en bestemt 
procentsats af færdigvarens salgspris fra virksomheden. Procentsatsen afhænger af den specifikke aftale. 

Implikationerne heraf er, at det sætter en vis grænse for udvidelsen af de globale værdikæder. I det omfang 
hovedparten af importen af halvfabrikata kommer fra EU-lande, er der principielt ingen grænse for 
værdikædernes længde. Men tilføres varen væsentlig værdi i lande, der ikke er omfattet af aftalen med det 
endelige aftagerland, risikerer eksportøren af gå glip af fordelene ved handelsaftalen.  

Kilde: Udenrigsministeriet (2017) 

 

Importen gavner forbrugeren 
Det er naturligvis ikke kun virksomheder, der nyder godt af import fra udlandet. Importen har 
ligeledes en enorm gavnlig effekt for danske forbrugere. Vi kører i franske og japanske biler, taler i 
amerikanske og kinesiske telefoner, spiser kød fra Argentina og frugt og grønt fra Spanien, drikker vin 
fra Frankrig, går i tøj fra Thailand og sko fra Italien – ja, listen er lang. 

20

24

28

32

36

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pct.

+7,3 procentpoint



AXCELFUTURE  17 

Importen er med andre ord med til at øge produktudvalget, højne kvaliteten og sænke priserne. Det 
øger forbrugerens levestandard gennem øget købekraft og bedre valgmuligheder. Importens effekt 
på priserne kommer desuden alle indkomstgrupper til gavn, jf. resultaterne fra Dansk Industri (2017), 
som er gengivet i figur 10. Her sammenlignes importpriserne på vareforbruget (ekskl. køretøjer) med 
danske eksportpriser på tilsvarende produkter. Resultatet heraf er, at forbrugerne oplever besparelser 
på deres vareforbrug på 15-20 pct. Der er ikke stor forskel på indkomstgruppernes besparelser. 
Modsat hvad andre studier argumenterer for2, er besparelsen rimelig ensartet på tværs af 
indkomstgrupper og en smule lavere for de allerlaveste indkomster.  

Analysen har dog ikke haft mulighed for at sortere varerne efter kvalitet eller oprindelse. Derfor kan 
det tænkes, at de laveste indkomstgrupper har en endnu større besparelse, da importen giver 
mulighed for at vælge billigere produkttyper til. Med andre ord udvider det stigende produktudvalg 
både udvalget af forskellige produkter og udvalget inden for de samme produkttyper med varer, der 
bedre passer til forskellige indkomstgrupper. 

Dertil kommer, at importkonkurrencen er med til at holde priserne på danske varer nede, hvilket 
indebærer besparelser for forbrugerne ud over de effekter, der er beregnet af Dansk Industri (2017). 

 

FIGUR 10: IMPORT GAVNER FORBRUGEREN PÅ TVÆRS AF INDKOMSTGRUPPER 

 
Kilde: Dansk Industri (2017). 
Note: Resultaterne fremkommer ved at sammenligne prisen på importerede varer med de danske eksportpriser på de 
tilsvarende varer. 
 

BOKS 2: CASE – SALLING GROUP ER STORIMPORTØR OG AFHÆNGIG AF EN ÅBEN ØKONOMI 
Salling Group driver mere end 1.500 butikker fordelt på bl.a. kæderne Bilka, Føtex, Netto og Salling og 
beskæftiger knap 54.000 mennesker. For at sikre kunderne det bedste produktudbud til de bedste priser er det 
afgørende, at der er så fri adgang til importmarkederne som muligt. Salling Group er således afhængig af en 
                                                 
2 Se fx IMF, Verdensbanken og WTO, 2017: Making Trade an Engine of Growth for All: The Case for Trade and 
for Policies to Facilitate Adjustment. April 2017, der argumenterer for, at besparelserne er relativt størst hos de 
laveste indkomster, fordi disses forbrug i højere grad udgøres af importerede varer.  
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åben økonomi. Uden varer fra udlandet ville varerne blive dyrere for forbrugeren, og udbuddet ville være 
mindre. 

Salling Group har bl.a. en dedikeret afdeling, der ikke beskæftiger sig med andet end at sikre det bedste flow 
inbound af varer fra udlandet. Det er en organisation, der er bygget til at håndtere de udfordringer og de 
praktiske problemstillinger, der er ved at importere. Den skal, sammen med Salling Groups øvrige afdelinger, 
forstå de rent logistiske udfordringer, der er med at flytte varer fra den ene ende af verden til den anden, 
herunder told og eventuelle andre tekniske handelshindringer, der kan komplicere adgangen til importen. 

Salling Group er også etableret i Sverige, Tyskland og Polen med Netto-butikker. I jagten på de bedste varer fra 
hele verden skal Salling Group derfor både forstå verdensmarkedet og de specifikke markeder i Danmark, 
Sverige, Tyskland og Polen. Det kræver ofte kompetencer, der ofte ligger ud over, hvad virksomheden kan få fra 
de traditionelle uddannelser, hvor fokus oftere er på eksport end på import.   

Kilde: Interview med Salling Group 

 

Hvad kan vi gøre: Danske forbrugere og virksomheder skal have endnu bedre 
adgang til import 

o Det ligger uden for Eksportrådets opgaver i dag at give rådgivning til en dansk virksomhed 
vedrørende import af færdigvarer med henblik på videresalg alene i Danmark. Eksportrådet skal 
desuden afvise en ansøgning fra en udenlandsk virksomhed om rådgivning vedrørende 
markedsføringen af udenlandske produkter, såfremt der ikke er tale om en etablering af et selskab 
i Danmark. Disse bestemmelser skal ophæves 

o Erhvervsfremstød i udlandet skal i endnu højere grad også fokusere på import til danske 
virksomheder 

o Der skal etableres finansierings- og risikoafdækningsprogrammer i EKF til gavn for importører til 
Danmark, i det omfang der ikke er et privat marked for dette. ”Importkredit” må dog ikke 
begrænse EKF’s muligheder for at tilbyde eksportfinansiering 

Import kommer danske forbrugere til gavn, og danske virksomheder er afhængige af import af varer 
og tjenester, uanset om de er fokuseret på hjemme- eller eksportmarkeder. Udvidelsen af globale 
værdikæder betyder, at eksport afhænger af import. Derfor bør regeringen øge importfremmen for at 
støtte danske virksomheders import af tjenester og varer, herunder både halvfabrikata til brug i 
produktionen og færdigvarer til videresalg på det danske eller på udenlandske markeder.  

Der er ikke enighed i advisory boardet, da Dansk Metal ikke bakker op om disse forslag. 

Forslagene vurderes at være umiddelbart provenuneutrale for staten, da øgede forretningsområder for 
The Trade Council og EKF kan indebære en profit men også højere risiko for tab. 

 

Globaliseringens medalje har dog også en bagside 
Det er dog ikke alle medarbejdere i danske virksomheder, der altid nyder godt af globaliseringens 
indvirkninger på den måde, danske virksomheder handler på. Nogle bliver ramt på enten jobbet eller 
lønnen, når en produktionsvirksomhed fx flytter en del af produktionen til udlandet. Der kan med 
andre ord være negative konsekvenser for enkelte grupper på arbejdsmarkedet, som for den enkelte 
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ikke opvejes af globaliseringens positive effekter på økonomien generelt, for forbrugeren mv.  

I et studie af danske fremstillingsvirksomheder med mere end 50 ansatte findes der overordnet set en 
positiv sammenhæng mellem stigende handelsomfang og reallønsudviklingen (Hummels, Jørgensen, 
Munch, & Xiang, 2014). For personer med en videregående uddannelse har både øget import og 
eksport i virksomhederne betydet højere løn.  

Omvendt kan ændrede handelsmønstre for personer uden en videregående uddannelse have 
negative konsekvenser for lønnen. I virksomheder, hvor importen stiger, mens eksporten falder, 
oplever personer uden en videregående uddannelse en negativ effekt på lønnen. Denne stigning i 
importen kan ses som offshoring af produktionen, som altså kan have en negativ effekt på visse 
gruppers løn. 

I et andet studie af Hummels, Munch og Xiang (2013) fremgår det, at personer, der bliver afskediget i 
en fyringsrunde, har en større indkomstnedgang efterfølgende, hvis fyringsrunden skete i forbindelse 
med offshoring, end hvis den skete af andre årsager. 

Tre ud af fire danskere mener også, at det er vigtigt at undgå, at danske virksomheder flytter 
produktion ud af landet, jf. figur 11. Blandt personer med erhvervsuddannelse og kort videregående 
uddannelse er det mere end fire ud af fem. Personer med lang videregående uddannelse er mindre 
bekymrede om udflytning af arbejdspladser. 

FIGUR 11: DET ER VIGTIGT AT UNDGÅ, AT DANSKE VIRKSOMHEDER FLYTTER PRODUKTION UD AF 
LANDET 
 

 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer og Axelfuture, (2018) N = 1.005. 
 

Med disse negative effekter af globaliseringen for enkelte grupper er det vigtigt, at vi har et 
arbejdsmarked, der har evnen til at sikre en smidig og hurtig omstilling for de personer, der rammes. 
Det er særligt den løbende uddannelse af medarbejderne samt en god og relevant uddannelse for 
unge, der skal sikre denne fortsatte fleksibilitet på det danske arbejdsmarked. Og der skal være et 
velfungerende sikkerhedsnet under dem, som bliver ramt negativt. 
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Hvad kan vi gøre: Uddannelse og omskoling er vejen frem 

o Regeringen skal arbejde aktivt for at øge unges søgning mod erhvervsrettede uddannelser inden 
for anvendelse af ny teknologi, IT, ingeniøruddannelser, faglærte håndværk mv. 

o Efteruddannelse på arbejdspladser skal opprioriteres hos arbejdsgivere, fagbevægelsen og 
myndighederne 

o Alle virksomheder skal tage lærlinge i henhold til trepartsaftalen mellem regeringen og 
arbejdsmarkedets parter fra august 2016 

o Det fleksible danske arbejdsmarked skal beholdes 

Når globaliseringen rammer negativt i Danmark, rammer det i langt overvejende grad ufaglærte eller 
faglærte, hvis kvalifikationer ikke er fulgt med udviklingen. Derfor skal der fokus på, at flere får et 
arbejdsliv som faglært, og at flere får udviklet deres kompetencer gennem arbejdslivet. Det øger både 
medarbejdernes værdi for den nuværende arbejdsplads og mulighederne for at komme godt videre i 
arbejdslivet, hvis de mister deres job. Ansvaret ligger både hos arbejdstageren selv og fagforeningen, 
men også hos arbejdsgiverne, der har et ansvar for at efteruddanne medarbejderne og at uddanne 
unge ved at tage lærlinge ind på arbejdspladsen. Alle har et ansvar for, at voksen- 
efteruddannelsesområdet sikrer, at flere udvikler deres kompetencer, i takt med at verden ændrer sig. 
Det gælder især evnerne til at benytte ny teknologi, da teknologiske udviklinger påvirker 
arbejdsmarkedet langt mere, end globaliseringen isoleret set gør. 

Når globaliseringen rammer negativt, er det også vigtigt, at der fortsat er et sikkerhedsnet under 
lønmodtagerne og gode muligheder for at finde et nyt job igen. Derfor skal det fleksible danske 
arbejdsmarked bevares, hvor der er et økonomisk sikkerhedsnet i form af dagpenge og muligheden 
for at om- og efteruddanne sig, kombineret med at det er relativt nemt at hyre og fyre medarbejdere. 
Samtidig skal det konstruktive samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter bevares, da det er en klar 
gevinst for Danmark og historisk har været med til at sikre fornuftige løsninger på komplekse 
udfordringer.  

Forslagene vurderes at være umiddelbart provenuneutrale for staten. 

 

Offshoring kan forlænge livet for en fabrik 
Mens offshoring kan have negative konsekvenser for medarbejderne på de virksomheder, der 
udflytter produktion, kan det også omvendt forlænge fabrikkens levetid, jf. Bandick (2016) . Dette 
studie analyserer danske fremstillingsvirksomheder over perioden 1995-2006 og ser på de enkelte 
fabrikkers sandsynlighed for at lukke fra ét år til et andet.  

Studiet kommer frem til, at fabrikker, der offshorer, har ca. 30 pct. lavere sandsynlighed for at lukke fra 
ét år til det næste end sammenlignelige fabrikker, der ikke offshorer. Effekterne afhænger dog af, 
hvilke lande der offshores til. Offshoring har ifølge studiet en positiv effekt på fabrikkers overlevelse 
(sammenlignet med sammenlignelige fabrikker, der ikke offshorer), hvis de hovedsagelig offshorer til 
højtlønslande, men faktisk en negativ effekt, hvis der hovedsagelig offshores til lavtlønslande. Der 
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findes ingen effekt af offshoring til mellemlønslande.3 Forskellen kan bunde i, at offshoring til 
højtlønslande kan skyldes ønsket om at flytte produktion tættere på attraktive nye markeder, mens 
offshoring til lavtlønslande kan skyldes behovet for at spare penge, hvis fabrikken er i problemer. 

Studiet finder, at ca. 95 pct. af virksomhederne, der offshorer, gør det til højtlønslande (defineret som 
OECD-lande). Så selvom der er negative overlevelseseffekter ved at offshore til lavtlønslande, 
dominerer de positive effekter ved offshoring til højtlønslande i stort omfang. 

 

Svært at skille handel fra teknologiske fremskridt 
Mens globaliseringen medfører en række gevinster for det danske samfund, har den altså også nogle 
disruptive egenskaber, der kan påvirke enkelte grupper negativt. Ofte fremhæves de negative effekter 
på industrimedarbejderne. Det skyldes, at industrien er mere udsat for den globale konkurrence end 
service- eller bygge- og anlægssektoren. Samtidig har der også traditionelt været størst fokus på 
udflytning af industriarbejdspladser til andre lande, selvom den teknologiske udvikling de senere år 
har muliggjort udflytninger af mange andre funktioner, herunder programmering og finansfunktioner. 

På 50 år er dansk økonomi gået fra at være en produktions- og serviceøkonomi til nu i høj grad at 
være en serviceøkonomi. 70 pct. af den private beskæftigelse er nu i servicebranchen mod 45 pct. i 
1966. Industrien står i dag for 15 pct. mod 30 pct. i 1966, jf. Axcelfuture (2018a). I hvor høj grad det 
skyldes globaliseringen, teknologiske fremskridt, produktivitetsstigninger eller forbrugernes ændrede 
præferencer, er ikke klart, men denne udvikling har krævet en stor omstillingsparathed fra den danske 
arbejdsstyrke.  

Søger vi svaret i internationale analyser, ser det ikke ud til, at globaliseringen i form af stigende handel 
er den største faktor i skiftet fra produktions- til serviceøkonomi. OECD (2017) når frem til, at handel 
sjældent har været den vigtigste faktor i nedgangen af industriarbejdspladser i en række OECD-lande. 
En amerikansk analyse når frem til, at 88 pct. af faldet i industribeskæftigelsen i USA i perioden 2000-
2010 skyldes produktivitetsstigninger, mens kun 13 pct. skyldes international handel (Hicks & Devaraj, 
2017).  

Teknologisk udvikling og global handel hænger i bund og grund sammen. Mens handlen er 
afgørende for udbredelsen af ny teknologi, har ny teknologi i mange år været med til at øge 
globaliseringen gennem bedre transport- og kommunikationsmuligheder på tværs af verden. WTO 
(2018) forudser fx i sin seneste World Trade Report, at nye teknologiske fremskridt i sig selv vil øge 
væksten i verdenshandlen med 2 procentpoint frem mod 2030.  

 

  

                                                 
3 Lavtlønslande defineres som lande med BNP pr. indbygger lavere end 5 pct. af USA's BNP pr. indbygger i 1992. 
Højindkomstlande udgøres af OECD-lande, mens mellemindkomstlande er ikke-OECD-lande, som ikke er 
lavtlønslande.  
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GLOBAL HANDELSFREMGANG KAN IKKE TAGES FOR 
GIVET 

Vi viste ovenfor, at handel har været i konstant fremgang i mange år frem til finanskrisen. Derefter er 
fremgangen i handlen set i forhold til global BNP dog bremset op. Der er en række komplekse 
årsager hertil: Transportomkostninger er faldet; ændring i globale værdikæder mv. gør, at 
internationale selskabers produktion placeres direkte i eller tæt på de enkelte markeder; ændringer i 
relative priser kan betyde, at handlede varer bliver billigere end ikke-handlede varer. Det er også en 
konsekvens af konjunkturtilbageslaget og en følge af opbrud i det internationale handelssystem, som 
vi beskriver herunder. 

 

Kort om det internationale handelssystem  
Den internationale handel er bundet op på en række internationalt anerkendte regler, der udvikles, 
administreres og håndhæves gennem Verdenshandelsorganisationen, WTO, der tæller 164 
medlemmer og dermed langt hovedparten af verdens lande.  

WTO har sin rod i GATT-aftalen fra 1948, hvor 23 lande blev enige om aftalen, der havde til formål at 
øge velstanden og beskæftigelsen gennem lavere toldsatser og handelsbarrierer (Tradevistas, 2017). I 
1995 blev opfølgeren WTO etableret. 

WTO opererer efter to grundprincipper: Most Favoured Nation-princippet (MFN) og National 
Treatment-princippet.4  

MFN-princippet betyder, at hvis et land sænker en toldsats på et produkt fra ét land, gælder denne 
lavere toldsats normalt også over for de resterende WTO-lande. Reglerne tillader dog, at der 
derudover forhandles toldunioner (som fx EU) eller handelsaftaler mellem lande, uden at disse aftaler 
automatisk gælder for hele WTO. For at en handelsaftale fx er tilladt under WTO-reglerne, kræver det 
dog, at toldsatserne på produkterne (med visse undtagelser) stort set fjernes mellem de involverede 
parter.5  

National Treatment-princippet betyder, at importerede og lokalt producerede varer eller tjenester skal 
behandles ens – i hvert fald efter importen er kommet ind på det lokale marked. 

WTO har desuden myndighed til at afgøre handelsstridigheder.6 Dette tvistbilæggelsessystem 
opererer efter faste tidsrammer og procedurer og betyder, at medlemslande kan bruge WTO-
systemet til at fremføre regelbrud og afgøre stridigheder frem for at ty til unilaterale tiltag, der 
risikerer at eskalere stridighederne (WTO 2018). 

WTO, og en lang række bilaterale handelsaftaler uden om WTO, har spillet en hovedrolle i sænkelsen 

                                                 
4 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 
5 https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art24_jur.pdf 
6 Hvilket Council on Foreign Relations (2018) argumenterer for har været med til at forhindre handelskrige. 
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af toldsatser og andre handelsbarrierer globalt gennem de seneste årtier. Som det fremgår af figur 12, 
er den gennemsnitlige importtoldsats blevet mere end halveret siden 1995, mens antallet af regionale 
handelsaftaler er steget kraftigt. Dette har utvivlsomt været en drivende faktor i de seneste årtiers 
handelsfremgang. 

FIGUR 12 VENSTRE: DEN GENNEMSNITLIGE IMPORTTOLDSATS ER MERE END HALVERET SIDEN 1995 
               HØJRE: ANTAL INDGÅEDE REGIONALE HANDELSAFTALER TOG FART FRA 1990’ERNE 

Kilde: Venstre: Verdensbanken og egne beregninger. Højre: WTO’s Regional Trade Agreements Information System 
Note: Venstre: Gennemsnit af hvert lands vægtede gennemsnitlige importtoldsats vægtet med landets andel af landenes 
samlede import. Alle verdens lande indgår i beregningen i de år, der er data tilgængelige. 
Note: Højre: Akkumulerede antal aktive aftaler tæller en aftale, der både omhandler varer og tjenester, som én aftale. 
 

WTO og det internationale handelssystem er under pres  
WTO og det internationale handelssystem er imidlertid under pres i dag. For det første er 
forhandlingerne om yderligere handelsliberaliseringer i WTO reelt gået i stå. Den seneste 
forhandlingsrunde – Doha-runden – begyndte i 2001, hvor målet var yderligere liberaliseringer af 
handlen med landbrugsvarer, industrivarer og tjenesteydelser samt forhandlinger om beskyttelse af 
intellektuelle rettigheder. Gennem flere år lykkedes det dog ikke at nå reelle fremskridt, og i 2015 var 
der end ikke enighed blandt WTO-landene om at fortsætte forhandlingerne (Tradevistas, 2017). 

For det andet er WTO’s mekanisme til at afgøre handelsstridigheder under pres. Den øverste 
appelinstans, der i sidste ende afgør handelsstridigheder, består som udgangspunkt af syv 
medlemmer. Men de seneste år har USA blokeret for udnævnelse af nye dommere som afløsere for 
afgående dommere. Fortsætter dette, vil der ved udgangen af 2019 være færre end tre dommere, 
hvilket gør instansen ude af stand til at fungere (Peterson Institute for International Economics, 2018). 

Dertil kommer en bevægelse væk fra den aftalebaserede statslige eksportkredit, som vi belyser senere 
i rapporten. 

Helt aktuelt er den handelskrig, USA med Donald Trump som præsident har indledt. USA har gennem 
flere år været utilfreds med WTO’s håndtering af Kina, der blev medlem af WTO i 2001. Utilfredsheden 
består i, at Kina ikke efterlever WTO-reglerne, uden at WTO har været i stand til at få Kina til at rette 
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ind. USA står ikke alene med dette syn på Kina7, men USA's handelskrig, der omfatter mere end bare 
Kina, risikerer at forstørre problemerne for WTO og på den måde bringe de opnåede fremskridt i fare. 
USA’s handlinger kan ikke retfærdiggøres inden for WTO-reglerne (mens EU’s respons hertil ligger 
inden for WTO-reglerne), og det illustrerer omfanget af WTO’s udfordringer, men samtidig også 
vigtigheden af at styrke WTO for at undgå, at de sidste mange års fremskridt tabes på gulvet. 

USA's udfordring af det internationale handelssystem ligger også ud over WTO-systemet. Eksempelvis 
har USA gennemført en genforhandling af NAFTA (den nordamerikanske frihandelsaftale), der er 
blevet til USMCA-aftalen (United States-Mexico-Canada Agreement). Samtidig er forhandlingerne om 
TTIP (den transatlantiske handels- og investeringsaftale mellem EU og USA) gået i stå.  

Det er med andre ord ikke kun WTO, der er under pres, men større dele af det internationale 
handelssystem. I første omgang påvirker det hovedsagelig de aftaler, der involverer USA. Men det 
risikerer at brede sig til andre medlemmer af WTO og andre handelsaftaler verden over, hvis USA’s 
handlinger inspirerer andre protektionistiske strømninger til at kræve en tilbagetrækning fra 
liberaliseringerne af verdenshandlen, som det har taget årtier at bygge op. 

Effekterne heraf kan være mange. Ud over at højere toldsatser gør udenlandske varer dyrere og 
dermed alt andet lige lægger en dæmper på den internationale handel, så skaber handelskrigen også 
stor usikkerhed for virksomheder, der agerer internationalt. Den usikkerhed vil også med stor 
sandsynlighed lægge en dæmper på de direkte udenlandske investeringer. For når fremtidens 
handelsforhold er usikre, er afkastet af investeringen også usikker, og det sænker det risikojusterede 
forventede afkast.  

 

Finanskrisen indledte tilbagegang 
Handelskrigen mellem USA og en række lande er dog ikke det første tilbageslag for den globale 
handel i de seneste år. Som det også fremgår af udviklingen i den globale handel over tid, jf. ovenfor, 
gav finanskrisen et chok til verdenshandlen. Siden finanskrisen har Global Trade Alert indsamlet data 
om nye handelsrestriktioner og -liberaliseringer, jf. figur 13. Ud fra disse data er det ikke muligt at 
afgøre, om restriktionerne er mere omfattende end liberaliseringerne. Det er heller ikke muligt at 
opgøre tiltagene før finanskrisen. Med dette in mente er det dog stadig klart, at antallet af nye 
restriktioner år efter år har oversteget antallet af liberaliseringer siden 2009. Dette er sandsynligvis 
med til at forklare, at eksportens andel af det globale BNP nu har været svagt faldende de senere år, 
som vi så det i figur 1 ovenfor. 

Op mod en tredjedel af de restriktioner, der er indført siden 2009, er subsidier ekskl. eksportsubsidier, 
fx et statslån eller anden statslig støtte til en indenlandsk virksomhed, der hæmmer konkurrencen fra 
udenlandske virksomheder og dermed er en restriktion for den frie handel. En femtedel af 
restriktionerne er toldsatser, dvs. øget told på import. Dernæst kommer en række tekniske 
handelshindringer, som fylder den resterende halvdel. 

 

 

                                                 
7 Se fx EU launches WTO case against China’s unfair technology transfers: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1852  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1852
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FIGUR 13: FLERE HANDELSRESTRIKTIONER END LIBERALISERINGER INDFØRT DE SENESTE 9 ÅR 

 
Kilde: Global Trade Alert 
Note: Søjlerne er nye tiltag pr. år. Linjerne er akkumuleret siden 2009. Der er en tendens til færre nye tiltag de senere år, men 
det kan skyldes forsinkelser i dataindsamlingen.  
 

Ifølge Global Trade Alert er Danmark blevet ramt af 200-300 nye handelsrestriktioner om året fra 
2009 til 2016, jf. figur 14. Samtidig er vi blevet berørt af ca. 100 liberaliseringer om året. Antallet af nye 
tiltag faldt i 2017, men det kan skyldes en træghed i indsamlingen af data. 

Et eksempel på handelsrestriktionerne kan vi tage fra Rusland, som i 2016 indførte en ny 
certificeringsordning rettet mod medicinalindustrien. Tiltaget blev indført med øjeblikkeligt varsel 
uden kapacitet til at behandle ansøgninger og uden mulighed for udenlandske virksomheder for at 
forberede sig.8 Det betød selvsagt en væsentlig barriere for europæiske, herunder danske, 
medicinalvirksomheders adgang til det russiske marked. 

Omvendt har Danmark indført 20-30 restriktioner og 10-20 liberaliseringer pr. år over perioden. Dette 
er som oftest sket gennem EU-tiltag, men også enkelte unilaterale tiltag.  

                                                 
8 http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/efpia_russia_briefing_2018.pdf 
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FIGUR 14: ANTAL NYE HANDELSPOLITISKE TILTAG, SOM DANMARK ER BERØRT AF ELLER HAR 
INDFØRT 

Kilde: Global Trade Alert 
Note: Der er en tendens til færre nye tiltag de senere år, men det kan skyldes forsinkelser i dataindsamlingen. Omfatter både 
tiltag, der dækker hele EU, og unilaterale tiltag. 
 

Eksportkredit bruges i stigende omfang som handelsvåben 
Statslig eksportfinansiering er et område, som i stigende grad bruges som våben i den globale 
konkurrence. Det fremgår af notatet Reguleret handel under pres – finansiering som våben i en ny 
handelskrig, som EKF har udarbejdet for Axcelfuture, og som vi opsummerer herunder (EKF, 2018a). 
Notatet findes på www.axcelfuture.dk. 

WTO anslår, at 80-90 pct. af verdenshandlen er afhængig af eksportkredit (kreditter og garantier) på 
tværs af både private banker og offentlige eksportkreditinstitutioner9, og at omtrent 80 pct. leveres af 
private banker10. De internationale regler for statslig eksportfinansiering skal sikre lige 
konkurrencevilkår mellem eksportører, så forretninger vindes ud fra priser og produkter og ikke bliver 
en konkurrence om at have den mest fordelagtige statslige garanti/finansiering i ryggen.  

Kina er verdens største giver af statslig eksportkredit. EXIM (2018) opgør størrelsen på nye, statslige 
mellem- til langsigtede eksportkreditter i 2017 fra Kina til 36,3 mia. USD. Til sammenligning kom 
Indien på andenpladsen med 9,7 mia. USD og Italien på tredjepladsen med 8,9 mia. USD. Danmark lå 
i midterfeltet blandt de 27 opgjorte lande på 1,8 mia. USD – nogenlunde samme niveau som fx 
Sverige, Canada og Spanien, men under lande som Tyskland, Frankrig og Belgien. USA lå næsten helt 
i bunden med kun 0,2 mia. USD. 

Spillereglerne for statslig eksportkredit har været aftalt gennem det såkaldte OECD Arrangementet, 
der blev til i 1970’erne i OECD-regi. Fokus var på harmonisering af de finansielle vilkår og 
gennemsigtighed. Siden er Arrangementet og en række sideaftaler blevet udbygget løbende, så de i 
dag også tager stilling til policy-mål (som at højne standarder for f.eks. miljø, menneskerettigheder, 

                                                 
9 https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/tr_finance_e.htm 
10 https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/whatis_situation_e.htm 
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anti-bestikkelse og bæredygtig långivning til de fattigste lande) og bidrager til at fremme 
bæredygtige energikilder både ved at skærpe de finansielle vilkår til kulfyrede kraftværker og ved at 
tillade lempelige vilkår til klimaprojekter såsom vindenergi. Selvom OECD Arrangementet nu hører 
under WTO-reglerne, er det en aftale, der er forhandlet i OECD og derfor primært overholdes af 
OECD-landene. Ikke alle WTO-lande, herunder Kina, anerkender regelsættet, og ser sig ikke som del 
af aftalen, da den har sin oprindelse i OECD. 

Unfair eksportfinansiering er dog blevet synlig igen. Det ses især med Kinas anvendelse af finansiering 
på det afrikanske kontinent: billig og langsigtet kinesisk eksportfinansiering og lavere krav til 
projekternes overholdelse af menneskerettigheder og miljøstandarder. Det betyder, at konkurrencen i 
stigende grad flyttes til fordelagtigheden af de offentligt støttede finansieringsløsninger frem for 
konkurrence på produkt og pris. 

På områder som investeringsstøtte, "market window" og ubunden støtte – alle uden for OECD 
Arrangementet – har den kinesiske eksportkredit leveret mere mellem- til langsigtet støtte end resten 
af verden kombineret med næsten 45 mia. USD. Til sammenligning kom hovedparten af OECD's 
investeringsstøtte uden for Arrangementet – set blandt de største udbydere i Canada, Japan, 
Sydkorea og Tyskland – kun op på omkring 35 mia. USD, altså betydeligt mindre end den kinesiske 
del. Flere og flere ruster sig derfor til kampen mod de uregulerede eksportkreditter, og der tegner sig 
et billede af et hårdere marked i fremtiden. 

Den OECD-regulerede handelsfinansiering er ved at blive slugt af den uregulerede finansiering fra 
både OECD-lande og i særdeleshed fra Kina. EXIM (2018) opgør den udestående statslige mellem- til 
langsigtede eksportkredit til 211 mia. USD i 2017. Heraf var 30 pct. under OECD-reglerne, og 70 pct. 
var uden for OECD-reglerne. Af de 70 pct. uden for OECD-reglerne kom de 40 fra Kina. I 2013 lå 44 
pct. af den udestående statslige mellem- til langsigtede eksportkredit under OECD-reglerne, og 56 
pct. var uden for OECD-reglerne. Heraf kom de 26 pct. fra Kina, ifølge EXIM (2018). 

Der er desuden fare for, at kapløbet mod at nå FN’s Verdensmål skaber en kattelem ud af de 
internationale regler på eksportfinansieringsområdet. Der er bred enighed om, at den private sektor, 
erhvervslivet og handel skal tænkes ind i finansieringen af SDG-målene. Udfordringen er at samtænke 
denne ambition med handelsområdet, så de lige konkurrencevilkår bevares. Næsten alt kan med god 
vilje kaldes SDG-finansiering og dermed omgå handelsregulering og hensyntagen til de lige 
konkurrencevilkår.  

Der er allerede skabt en bevægelse, hvor OECD-landene i stigende grad anvender forskellige former 
for økonomisk diplomati for at kopiere og konkurrere med den kinesiske model. Udfordringen er, at 
det bliver en konkurrence på statskasser, og i hvert fald i Danmarks tilfælde – som en lille, åben 
økonomi – vil dette slag hurtigt være tabt. 

 

Hvad kan vi gøre: Det internationale handelssamarbejde skal tilbage på sporet 

o Kæmp for det internationale regelbaserede handelssystem i WTO og flere handelsaftaler gennem 
EU-samarbejdet 

o Danmark og EU skal arbejde målrettet på at genstarte de strandede Doha- og TiSA-forhandlinger 
i WTO-regi 

o Danmark og EU skal arbejde målrettet på at løse udfordringerne med tvistbilæggelsen i WTO  
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o Danmark og EU skal arbejde målrettet på, at eksportfinansiering i langt højere grad sker inden for 
de aftalte rammer i OECD 

Det internationale regelbaserede handelssystem er under voldsomt pres. WTO har spillet en 
hovedrolle i de seneste årtiers sænkelse af handelsbarrierer med stigende global handel og velstand 
til følge. Men WTO er alvorligt truet. Truslen kommer særligt fra Kinas gentagne brud på WTO-
aftalerne og fra USA's handelskrig, der i høj grad er et svar herpå. 

Derfor er det vigtigt, at det regelbaserede handelssamarbejde i WTO kommer tilbage på sporet. Der 
skal være fokus på at få især Kina til at spille efter reglerne og bringe USA's handelskrig til ende. I en 
tid, hvor WTO-systemet er under pres, er det desuden særligt vigtigt, at EU fortsætter med at 
forhandle handelsaftaler med tredjelande. 

Danmark er som et lille og økonomisk åbent land afhængigt af det internationale regelbaserede 
handelssystem, både i form af WTO og EU’s bilaterale handelsaftaler, og EU er helt central for 
Danmarks muligheder for at øge gevinsterne ved globaliseringen. Vi vil som handelsnation stå dårligt 
på egen hånd.  

Derfor skal regeringen og EU arbejde for, at alle kræfter sættes ind for at bevare og styrke det 
internationale regelbaserede handelssystem. 

Forslagene vurderes at være umiddelbart provenuneutrale for staten. 
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KINA FYLDER MERE OG MERE MEN SPILLER ET ANDET 
SPIL  

Siden WTO’s etablering i 1995 er verdenshandlen gået fra i høj grad at være mellem 
højindkomstlande til nu for alvor også at involvere mellemindkomstlande. Andelen af global eksport, 
der kommer fra mellemindkomstlande, er lige knap fordoblet fra 15 pct. i 1995 til 29 pct. i 2017, jf. figur 
15. Den helt store faktor heri er Kina, der, siden landet blev medlem af WTO i 2001, er gået fra en 
andel af den samlede globale eksport på 2,7 pct. i 2001 til 10,6 pct. i 2017. Det har med andre ord 
været forbundet med en kæmpe gevinst for Kinas eksportører – og resten af verdens importører og 
forbrugere – at Kina blev indlemmet i WTO, ligesom Kinas velstandsfremgang også har gavnet 
verdens eksportører. 

FIGUR 15: KINA BULDRER FREM I VERDENSHANDLEN 

 
Kilde: Verdensbanken og egne beregninger 
 

Men Kinas fremkomst på verdensmarkedet bringer andre ting med sig end øget handel. Det er 
velbeskrevet, at Kina ikke altid spiller efter de internationale handelsregler. Massiv statsstøtte til 
kinesiske selskaber, der opererer i Kina såvel som andre lande, industrispionage, lav databeskyttelse 
samt forskellige regler for kinesiske og udenlandske selskaber er bare nogle af de problemer, 
udenlandske firmaer i konkurrence med kinesiske står over for (se fx Merics (2016)). Dertil kommer det 
enormt ambitiøse projekt, Belt and Road Initiative, der søger at forbedre infrastruktur, investeringer 
og handel mellem Kina og omkring 65 andre lande (Verdensbanken 2018)11. Belt and Road Initiative 
og Kinas ageren på verdenshandelsscenen viser, hvor store ambitioner Kina har for at indtage en 
dominerende rolle i verdensøkonomien og ligeledes på den politiske scene, uden at landet 

                                                 
11 https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative 
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nødvendigvis føler sig bundet af vestlige spilleregler.  

Hvordan skal Danmark og Vesten reagere på Kinas ageren? For Danmark må svaret være, at Kina skal 
håndteres gennem internationale organisationer, for vi er for små til at gå op imod Kina, og vi kan 
ikke konkurrere med deres statsstøtte, da statskassen ganske enkelt er for lille. Mere specifikt betyder 
det, at vi skal stå imod Kina gennem særligt EU og WTO, og vi skal søge samarbejdet med 
traditionelle allierede på handelsområdet. Det ville indtil for nylig sige især USA, inden de med den 
aktuelle handelskrig ligeledes har afveget fra de internationale spilleregler. 

 

De tre store handelsblokke og handelskrigen  
Handelskrigen kan have mærkbare effekter for verdenshandlen. Verdenshandlen domineres nemlig af 
de tre store handelsblokke: EU, USA og Kina. De tre blokke ligger nummer 1-3 i forhold til andelen af 
hhv. verdens im- og eksport af varer og tjenester.  

Mens Kina er verdens største vareeksportør med 16,2 pct. af vareeksporten i 2017, er EU verdens klart 
største tjenesteeksportør med en andel på hele 25,2 pct. af den samlede tjenesteeksport, jf. figur 16. 
Her ligger Kina nummer tre i verden med en andel på kun 5,7 pct. 

USA er til gengæld verdens største vareimportør med 16,9 pct. af vareimporten og verdens 
næststørste tjenesteeksportør med 19 pct. af tjenesteeksporten. 

De tre blokkes dominans af verdenshandlen hænger naturligt sammen med økonomiernes størrelse. 
Mens EU’s tjenestehandel har et omfang, der nogenlunde svarer til EU’s samlede størrelse i 
verdensøkonomien målt på BNP, er varehandlen af et lidt lavere omfang. Det omvendte gør sig 
gældende for Kina, der har en lidt større andel af varehandlen, end økonomiens størrelse tilsiger. 
USA's andel af den samlede verdenshandel er derimod mindre end økonomiens andel af 
verdensøkonomien.  

FIGUR 16: EU, USA OG KINA STÅR FOR EN MEGET STOR DEL AF VERDENSHANDLEN 

 
Kilde: WTO (World Trade Statistical Review 2018) og IMF 
Note: EU er ekstra-EU, dvs. EU-landenes handel med lande uden for EU. 
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Ud over at de tre blokke står for tæt på halvdelen af verdens samlede handel, er de også tæt 
forbundne gennem omfattende direkte handel med hinanden, jf. figur 17. USA’s eksport til EU-lande 
udgjorde i 2016 18,6 pct. af USA’s samlede eksport, og 18,7 pct. af USA’s import kom fra EU. 
Tilsvarende gælder det, at 20,3 pct. af EU-landenes eksport til lande uden for EU gik til USA i 2016, 
mens 14,3 pct. af EU’s samlede import fra lande uden for EU kom fra USA. Samlet set er USA’s import 
fra og eksport til EU-lande af samme størrelsesorden, mens EU-lande eksporterer mere til USA, end 
de importerer. EU har med andre ord et vist handelsoverskud over for USA. 

Både EU og USA har derimod et væsentligt handelsunderskud over for Kina. Mens 9,5 pct. af EU-
landenes eksport ud af EU gik til Kina i 2016, kom 19,9 pct. af importen fra Kina. Tilsvarende kom 21,4 
pct. af USA’s import fra Kina, mens kun 8 pct. af USA’s eksport gik til Kina. Det er i høj grad dette 
handelsunderskud – der i 2016 svarede til 366 mia. USD – der er begrundelsen for Donald Trumps 
handelskrig mod Kina. 

FIGUR 17: EU, USA OG KINA HAR EN OMFATTENDE SAMHANDEL 

Kilde: OECD og egne beregninger 
Note: Årlig opgørelse af im- og eksport i 2016. Tallene i pilene viser handlen med partnerområdet i  pct. af landets samlede eksport 
eller import. Fx går 18,6 pct. af USA's samlede eksport til EU, mens 18,7 pct. af USA's samlede import kommer fra EU. 
EU er ekstra-EU, dvs. EU-landes handel med lande uden for EU. EU som samhandelspartner er EU27 (dvs. uden Kroatien), mens EU 
som rapporterende gruppe er EU23 (dvs. uden Bulgarien, Cypern, Kroatien, Malta og Rumænien). Det var ikke muligt at finde data 
for Kina som rapporterende land. 

 

BOKS 3: DANSKE ØKONOMISKE RELATIONER MED KINA 
Danmark eksporterede varer og tjenester til Kina for 50,5 mia. kr. i 2017, jf. figur A. Samtidig importerede vi varer 
og tjenester for 60 mia. kr. Både im- og eksporten er steget næsten uafbrudt siden 2005. Det er særligt 
varehandlen, der er steget gennem perioden. Mens vi eksporterede varer for 6,4 mia. kr. i 2005, eksporterede vi 
varer for 35,3 mia. kr. i 2017. Tjenesteeksporten er i samme periode steget fra 7,3 mia. kr. til 15,3 mia. kr., 
svarende til en stigning på 112 pct. Vareimporten er steget fra 21,4 mia. kr. i 2005 til 47,9 mia. kr. i 2017, mens 
tjenesteimporten er steget fra 4,7 mia. kr. til 12,5 mia. kr. over perioden.  
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FIGUR A: DANSK IM- OG EKSPORT AF VARER OG TJENESTER FRA/TIL KINA 

 
Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancedata 

Den stigende samhandel med Kina har medført, at kinesisk samhandel fylder mere og mere i den samlede 
danske udenrigshandel, jf. figur B. Mens eksporten til Kina udgjorde 1,8 pct. af den samlede danske eksport i 
2005, udgjorde den 4,3 pct. i 2015. Tilsvarende er andelen af den samlede danske import, der kommer fra Kina, 
steget fra 3,9 pct. i 2005 til 5,8 pct. i 2017. 
 

FIGUR B: HANDLEN MED KINA FYLDER MERE OG MERE I VORES SAMLEDE UDENRIGSHANDEL 

 
Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancedata og egne beregninger 

Ud over at eksportere til Kina er danske virksomheder også forbundet med Kina gennem investeringer. Enten 
ved fx at opføre fabrikker, kontorer eller butikker i landet, eller ved at købe sig ind i eksisterende virksomheder. 
Denne forbindelse går stort set kun én vej, da danske direkte investeringer i Kina langt overstiger kinesiske 
direkte investeringer i Danmark, jf. figur C. Mens danske virksomheder havde investeringer i Kina til en værdi af 
godt 30 mia. kr. i 2016, havde Kina investeringer i Danmark til en værdi af 1,6 mia. kr. (I lyset af Kinas ageren i 
verdenshandlen er det dog ikke udelukkende negativt, at kinesiske investeringer i Danmark stadig er af et meget 
begrænset omfang). 
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FIGUR C: DANSKE DIREKTE INVESTERINGER I KINA ER LANGT STØRRE END OMVENDT 

 
Kilde: Nationalbanken 
Note: Direkte investeringer kræver mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i virksomheden. Porteføljeinvesteringer 
som fx pensionskassers beholdning af aktier o.lign. medtages altså ikke, så længe ejerandelen er under 10 pct. 
 

I takt med at de direkte investeringer i Kina er steget, er antallet af danske datterselskaber i Kina steget 
tilsvarende, jf. figur D. Fra 2007 til 2016 steg antallet fra 217 til 482. De 482 datterselskaber beskæftigede 88.400 
personer i 2016. Siden 2014 har antallet af datterselskaber og ansatte dog været stort set uændret.  
 

FIGUR D: STIGNINGEN I DANSKE DATTERSELSKABER I KINA ER STOPPET DE SIDSTE 2 ÅR 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

Kinas stigende involvering i verdensmarkedet ses altså også i forhold til den danske samhandel. Det gør det 
endnu mere problematisk for Danmark, at Kina ofte ikke spiller efter de internationale handelsregler. For det er 
en ulige konkurrence – både ift. vores indbyrdes samhandel og ift. konkurrencen med kinesiske virksomheder på 
andre markeder.  

Kilde: Axcelfuture (2018b)  
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HALVERET VERDENSHANDELSVÆKST FREM MOD 2025 
TRÆKKER DANSK BNP NED  

Hvad vil det betyde for dansk økonomi, hvis truende protektionisme får væksten i verdenshandlen til 
at gå ned i gear?  

Vi analyserer her spørgsmålet gennem en simplificeret scenarieanalyse, der bygger på historiske 
sammenhænge mellem global eksport og dansk handel samt international forskning i 
sammenhængen mellem handel og BNP. 

 

Stærk sammenhæng mellem global og dansk handel 
Der har historisk været en meget stærk sammenhæng mellem væksten i dansk handel og væksten i 
global eksport. Siden 1970 er den samlede danske handel (im- og eksport af varer og tjenester) steget 
næsten lige så meget som den samlede globale eksport, jf. figur 18.12 De årlige vækstrater følger 
ligeledes hinanden ganske tæt.  

Den gennemsnitlige årlige realvækstrate i global eksport siden 1970 ligger på 5,1 pct., mens den for 
dansk handel ligger på 4,2 pct. En simpel regression af sammenhængen mellem årlig realvækst i 
dansk handel og årlig realvækst i global eksport fra 1970 til 2017 viser en elasticitet på 0,73. Det vil 
sige, at dansk handel i gennemsnit vokser med 0,73 pct., når den globale eksport vokser med 1 pct. Vi 
bruger dette resultat til at vurdere effekten på dansk handel af forskellige vækstrater i global eksport. 

FIGUR 18: STÆRK SAMMENHÆNG MELLEM GLOBAL OG DANSK HANDEL 

Kilde: Verdensbanken, Danmarks Statistik og egne beregninger 

                                                 
12 Vi sammenligner dansk im- og eksport med global eksport, da global eksport (bortset fra målefejl og 
opgørelsesforskelle) bør være det samme som global import. Sammenligner vi med global im- og eksport, vil 
det altså være dobbelttælling. 
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Global handelsvækst øger BNP 
Copenhagen Economics’ beregning af, hvor meget øget handel har bidraget til væksten i BNP (se s. 
14), hjælper os med at finde effekten på BNP af global handelsvækst. Ifølge Copenhagen Economics’ 
model betyder en krones ekstra dansk handel en stigning i dansk BNP på 0,24 kr. Det gælder dog kun 
for den del af handelsvæksten, der ligger ud over BNP-væksten, altså den del af handelsvæksten, der 
skyldes øget global samhandel og ikke bare en voksende dansk økonomi.  

Copenhagen Economics (2018) sammenligner væksten i dansk BNP med væksten i dansk handel (im- 
og eksport af varer og tjenester) fra 1992 til 2016. I perioden steg BNP realt med 47 pct. (vi har 
opdateret tallene, efter rapporten blev udgivet). Samtidig steg handlen med 172 pct. Det betyder, at 
den handelsvækst, der ligger ud over den generelle vækst i økonomien (og dermed er udtryk for øget 
samhandel), var 126 pct. Denne merhandel svarer til en stigning i dansk handel fra 1992 til 2016 på 952 
mia. kr. Effekten på BNP heraf vurderer Copenhagen Economics på baggrund af international 
forskning til at være 0,24 pct. af de 952 mia. kr., dvs., at øget samhandel i perioden har givet et bidrag 
til BNP-væksten på 229 mia. kr., svarende til 37 pct. af den samlede BNP-vækst. 

Vi benytter os af denne model til at vurdere de fremtidige effekter af tre scenarier for verdenshandlen 
og dansk økonomi. 

 

Handlens fremtid: the good, the bad and the ugly 
Vi tager udgangspunkt i den seneste fremskrivning af dansk økonomi fra de økonomiske vismænd 
(De Økonomiske Råd, 2018). Heraf fremgår det, at dansk økonomi forventes at vokse med 2 pct. om 
året i gennemsnit fra 2018 til 2025. Im- og eksporten ventes at stige med hhv. 4,0 og 3,8 pct. om året i 
gennemsnit, svarende til en årlig vækst i den samlede handel på 3,9 pct. Ifølge den historiske 
sammenhæng på 0,73 (jf. ovenfor) svarer det til en årlig vækst i verdenshandlen på 5,2 pct., hvilket 
ligger meget tæt på den historiske gennemsnitlige vækst på 5,1 pct. 

I dette basisscenarie stiger BNP med i alt 15,2 pct. fra 2018 til 2025. Dansk handel stiger med 30,6 pct. 
i perioden. Mervæksten i handlen som følge af øget global handel er altså på 15,4 pct. Det svarer til 
en samlet stigning i dansk handel på 354 mia. kr. ud over, hvad den generelle vækst i økonomien 
tilsiger. Med samme effektvurdering som i Copenhagen Economics (2018) betyder det, at merhandlen 
giver et bidrag til BNP-væksten på 85 mia. kr. ud af en samlet BNP-vækst på 333 mia. kr., svarende til 
25,6 pct. 

Med andre ord vil en vækst i global eksport på det historiske gennemsnit i perioden 2018-2025 
bidrage med en fjerdedel af den vækst i økonomien, som De Økonomiske Råd forventer i deres 
seneste fremskrivning. 

Vi ser nu på effekterne af to andre scenarier ud over det beskrevne basisscenarie: 

o The good (basisscenariet): Verdenshandlen stiger med 5,2 pct. om året fra 2018 til 2025 som 
beskrevet ovenfor. 

o The bad (mellemscenariet): Verdenshandlen stiger med 3,5 pct. om året, som er den 
gennemsnitlige vækst de seneste fem år (2012-2017). 

o The ugly (lav-scenariet): Verdenshandlen vokser halvt så hurtigt fra 2018 til 2025 som den 
historiske handelsvækst, dvs. en vækst på 2,5 pct. om året. 
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The good: Mervæksten i dansk handel bidrager med 85 mia. kr. til væksten i BNP, jf. figur 19. BNP-
væksten fra andre faktorer øger BNP med 248 mia. kr. Samlet set stiger BNP med 333 mia. kr. Det 
svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 2 pct. 

The bad: I dette scenarie er mervæksten i dansk handel på 92 mia. kr. Dermed er bidraget til BNP-
væksten kun 22,1 mia. kr. BNP-væksten fra andre faktorer øger stadig BNP med 248 mia. kr. I forhold 
til basisscenariet stiger dansk BNP kun med 270 mia. kr. i stedet for 333 mia. kr. Det svarer til en 
gennemsnitlig årlig vækst på 1,7 pct. 

The ugly: I dette scenarie er mervæksten i dansk handel på -41 mia. kr. Det skyldes, at væksten i 
global handel ikke er høj nok til at trække dansk handel over det, som økonomien ellers vokser med 
gennem produktivitetsstigninger, øget arbejdsstyrke mv. Væksten fra andre faktorer øger stadig BNP 
med 248 mia. kr. Bidraget fra merhandlen til BNP-væksten er på -9,8 mia. kr., og væksten i BNP ender 
på 238 mia. kr. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 1,5 pct. Væksten bliver altså kun på ¾ af 
basisscenariet. 

FIGUR 19: BIDRAG TIL BNP-VÆKST I DE TRE SCENARIER 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Verdensbanken og Copenhagen Economics (2018) 
 

23.100 færre beskæftigede i ”the ugly” scenarie 
Effekterne på beskæftigelsen vurderes til at være symmetriske med effekterne på BNP. 

The good: I De Økonomiske Råd (2018) forventes beskæftigelsen at stige med i alt 81.000 personer i 
perioden 2018-2025. Er merhandlens effekter på BNP symmetriske med effekterne på beskæftigelsen, 
svarer det til, at beskæftigelsen stiger med 20.700 personer som følge af merhandel i basisscenariet, jf. 
figur 20.  

The bad: I dette scenarie bidrager mervæksten i dansk handel med 5.400 ekstra beskæftigede. I 
forhold til basisscenariet stiger beskæftigelsen kun med 65.700 personer i stedet for 81.000 personer. 

The ugly: I dette scenarie trækker den manglende handelsvækst beskæftigelsen ned under det, som 
kommer fra bidraget fra den generelle vækst i økonomien. Bidraget fra merhandlen til 
beskæftigelsesvæksten er på -2.400 personer, og beskæftigelsen stiger med i alt 57.900 personer. 
Væksten i beskæftigelsen er altså skåret med en godt fjerdedel. 
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FIGUR 20: BIDRAG TIL BESKÆFTIGELSESVÆKST I DE TRE SCENARIER 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Verdensbanken og Copenhagen Economics (2018) 
 

  

60,3

20,7
5,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Andet end handel Handel i basisscenarie Handel i mellemscenarie Handel i lav-scenarie

Bidrag til beskæftigelsesvækst i 1.000 personer

-2,4



AXCELFUTURE  38 

FORDELE OG YDERLIGERE MULIGHEDER VED EU OG 
HANDELSAFTALER 

Vores medlemskab af EU’s indre marked og EU's handelsaftaler med lande i resten af verden er et 
stort aktiv for et land som Danmark med stor åbenhed og med begrænset forhandlingskraft qua 
vores lille økonomi. 

Vi ser i det følgende nærmere på vores økonomiske relationer til EU, og hvordan EU gennem 
handelsaftaler er med til at skabe værdi for dansk økonomi, samtidig med at disse handelsaftaler er 
med til at udbrede dansk og europæisk syn på ikke-økonomiske forhold som miljøbeskyttelse, 
håndhævelse af arbejdstagerrettigheder og beskyttelse af menneskerettigheder. 

 

Vores samhandel sker i stort omfang med EU-lande 
Lidt mere end halvdelen (54 pct.) af dansk eksport går til EU-lande, jf. figur 21. Tyskland er den største 
aftager med 153 mia. kr. i 2017, mens Sverige kommer på andenpladsen i EU med 124 mia. kr. 
Storbritannien er den tredjestørste aftager af dansk eksport inden for EU med 91 mia. kr. og den 
femtestørste samlet set, kun overhalet af USA uden for EU, der ligger nr. 2 samlet set. Når netop 
Storbritannien er så stor en eksportdestination, betyder det faktisk, at andelen af dansk eksport, der 
går til EU-lande, vil falde til under halvdelen (46 pct.) når Storbritannien ikke længere er et EU-
medlemsland alt andet lige.  

EU har en endnu større betydning, når det handler om importen. Her fylder EU-lande 64 pct. med 
Sverige, Tyskland og Storbritannien som de tre største partnerlande. Ligesom med eksporten kommer 
Brexit til at betyde en stor ændring i andelen af importen, der kommer fra EU-lande. Efter Brexit vil 56 
pct. komme fra EU-lande, dvs. stadig mere end halvdelen, men en del mindre end de nuværende 64 
pct. Uden for EU er det især fra USA og Kina, vi importerer varer og tjenester. Samlet set er de to 
lande hhv. det fjerde- og femtestørste importland. 

Når danske virksomheder investerer i udlandet, gør de det også hovedsagelig i et EU-land. 
Storbritannien er det største investeringsmål, mens Sverige er det andetstørste. Danske virksomheder 
havde i 2017 investeringer til en værdi af 184 mia. kr. i Storbritannien. Også disse investeringer 
rammes af Brexit, da det kan blive dyrere og mere besværligt for virksomhederne at sælge ud af 
Storbritannien. Omvendt kan investeringerne være en fordel efter Brexit, hvis de danske 
datterselskaber i udlandet servicerer det indenlandske marked i Storbritannien. Efter Brexit vil 50 pct. 
af investeringerne ligge i et EU-land mod 64 pct. nu. Uden for EU er USA den største 
investeringsdestination.  

Endelig er der også en markant overvægt af EU-lande, når vi ser på, hvorfra direkte udenlandske 
investeringer i danske virksomheder kommer. 76 pct. af værdien af de direkte investeringer fra 
udlandet var i 2017 fra EU-lande. Her er Sverige den største afsender, mens Holland og Storbritannien 
er hhv. nr. 2 og 3. Igen vil Brexit alt andet lige føre til et stort fald i EU-andelen fra de 76 pct. nu til 66 
pct. efter Brexit. Uden for EU er det især Norge og USA, der har investeringer i danske virksomheder.  
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FIGUR 21: DANSKE ØKONOMISKE RELATIONER ER KONCENTRERET OMKRING EU-LANDE, 2017 

 
Kilde: Im- og eksportfigurerne: Danmarks Statistik, betalingsbalancen, og egne beregninger. Figurerne med direkte 
investeringer: Danmarks Nationalbank og egne beregninger. Beholdninger af udenlandske direkte investeringer ekskl. 
gennemløbsinvesteringer 2017 
 

Ifølge en analyse udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz (2017) har EU's indre marked positiv 
betydning for en række økonomiske parametre i Danmark. Analysen finder bl.a., at BNP var godt 5 
pct. højere i 2016, svarende til næsten 100 mia. kr., end hvis Danmark ikke havde været en del af det 
indre marked. Analysen estimerer også, at reallønnen er 10 pct. højere som følge af det indre marked. 
Det skyldes ifølge analysen bl.a. højere produktivitet. Den øgende produktivitet har også medført en 
forbedring af konkurrenceevnen, som fører til en varig stigning i Danmarks eksport på knap 7 pct. 
Endelig finder Højbjerre Brauer Schultz (2017), at investeringerne er 27 mia. kr. eller ca. 6 pct. højere, 
end de ville have været uden det indre marked. 

 

Hvad kan vi gøre: Vi skal have det maksimale ud af vores EU-medlemsskab 

o Regeringen skal sætte gang i arbejdet med at fjerne Danmarks EU-forbehold for at placere 
Danmark i kernen af EU 

o Danmark og EU skal have mere fokus på liberaliseringer på EU’s indre marked – herunder for 
serviceydelser og digitalisering. Bl.a. gennem fuld implementering af servicedirektivet i de EU-
lande, der modsat Danmark endnu ikke har implementeret servicedirektivet 

----- EKSPORT ----- ----- IMPORT -----

----- DANSKE DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET ----- ----- UDENLANDSKE DIREKTE INVESTERINGER I DANMARK -----

EU = 54% Ikke-EU = 46%

EU = 64% Ikke-EU = 36%
Ikke-EU 
= 24%

EU = 76%

EU = 64% Ikke-EU = 36%
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o Danmark og EU skal arbejde for et mere harmoniseret marked i EU, så der er bedre muligheder 
for danske og europæiske virksomheder til at udnytte de store skalapotentialer, der ligger i nye 
teknologier 

Vi er dybt afhængige af handel gennem EU’s indre marked og af EU’s handelsaftaler. Når 
Storbritannien træder ud af EU, mister vi en af vores største allierede på handelsdagsordenen. Vi kan 
ikke stå alene i kampen for det internationale regelbaserede handelssystem – kampen skal kæmpes 
gennem EU. Hvis vi skal bevare og udvikle EU i den retning, vi gerne vil, kan vi ikke fortsat være et 
land i periferien. Det er nødvendigt, at Danmark kommer ind i kernen af EU-samarbejdet.  

Regeringen bør af den grund indlede arbejdet med at fjerne Danmarks EU-forbehold – særligt 
forbeholdet over for euroen – for på den måde at placere Danmark som et land i kernen af EU.  

Problemerne med Danmarks nuværende forhold til EU er grundigt beskrevet i Taksøe-Jensens 
udenrigs- og sikkerhedspolitiske udredning fra 2016, hvori det bl.a. konkluderes, at Danmark er blevet 
marginaliseret i EU. En konklusion, der for nylig blev bekræftet af en undersøgelse foretaget af den 
anerkendte tænketank European Council on Foreign Relations. Danmarks indflydelse på den 
organisation, hvor vi mest effektivt kan varetage vores økonomiske og handelspolitiske interesser, er 
altså afgørende svækket. 

Der er to konkrete grunde til, at et opgør med forbeholdene – særligt forbeholdet over for euroen – 
vil gavne Danmarks mulighed for at mildne de negative effekter af en opbremsning i den globale 
handel, en disintegration af det globale handelssystem og de negative effekter af Brexit. 

1) En opgivelse af forbeholdene vil styrke Danmarks stemme i EU og placere Danmark i kernen af EU-
samarbejdet sammen med lande som Tyskland, Belgien og Holland, som vi også på en række 
politikområder har stærke fælles interesser med. Konkret er det også EU, som lægger 
handelspolitikken for alle 27 (28) medlemslande, og her er Danmarks stemme også i dag svækket. 

2) En opgivelse af forbeholdene vil desuden medføre en endnu tættere økonomisk og finansiel 
integration med EU-landene, som vil betyde, at modvind på de globale markeder i højere grad kan 
kompenseres af nye markedsandele på de europæiske markeder og en generel styrkelse af det indre 
marked. 

En indtræden i euroen vil desuden gøre det nemmere for Danmark at tiltræde bankunionen, som der 
for øjeblikket er politisk fokus på. 

Et opgør med forbeholdene er imidlertid ikke helt uden økonomiske risici. Opgøret med forbeholdet 
over for euroen kan indebære en risiko for, at der i en kortere periode opstår markedsuro om 
Danmarks fastkurspolitik over for euroen.  

Opgøret med forbeholdene skal forberedes grundigt, så et dansk forsøg på at træde ind i kernen af 
EU – kald det ”Dentry” – ikke udvikler sig til en ny tvivl om Danmarks forhold til EU. 

Det er naturligvis en politisk beslutning, om der skal tages en eller flere folkeafstemninger for at fjerne 
alle Danmarks forbehold i EU-samarbejdet. Axcelfutures advisory board anbefaler, at regeringen 
indleder en samtale med danskerne om at fjerne forbeholdene. Den samtale bør begynde nu. 

Forslagene vurderes at være umiddelbart provenuneutrale for staten 
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Øget velstand gennem handelsaftaler mellem EU og andre lande 
Ud over de direkte følger af vores store samhandel med EU-lande har vores medlemskab af EU også 
stor betydning for vores muligheder for at handle med resten af verden. Det sker igennem de 
handelsaftaler, der forhandles mellem EU og andre af verdens handelsblokke eller lande. Disse 
handelsaftaler skaber direkte økonomiske fordele for begge parter men er i lige så høj grad også en 
gevinst på andre parametre som forbruger- og miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, højnede 
produktstandarder mv. Copenhagen Economics har opgjort en række af disse fordele i analysen 
Gevinster ved reguleret handel udarbejdet for Axcelfuture (Copenhagen Economics, 2018b). Vi 
opsummerer her de vigtigste pointer fra analysen, som også findes på www.axcelfuture.dk. 

Reguleret handel inden for EU med EU’s frihandelspartnere og i WTO-regi gavner danske 
virksomheder og fremmer social og miljømæssig bæredygtighed. Tiden, hvor handelsaftaler kun 
drejede sig om at fjerne toldbarrierer, er forbi. EU’s handelspolitik drejer sig nu i lige så høj grad om at 
reducere omkostningerne forbundet med ikke-toldmæssige barrierer såsom forskelle i 
produktreguleringen på tværs af lande. To tredjedele af gevinsten for Danmark af EU’s handelsaftaler 
skyldes reduktion af ikke-toldmæssige barrierer. Det er også her, hvor det indre marked har gjort 
mest for at fremme handlen. 

EU’s gennemsnitlige toldsatser er faldet fra 7,4 pct. i 1995 til 2,8 pct. i 2016 som følge af EU og 
multilaterale handelsaftaler. I dag består handelsbarriererne hovedsagelig af ikke-toldmæssige 
barrierer i form af eksempelvis godkendelsesprocedurer, som giver ekstra omkostninger for danske 
eksportører, når de skal leve op til importlandets tekniske krav. Tekniske krav tjener legitime formål 
såsom forbrugersikkerhed, sundhed og miljø, men kan i visse tilfælde give en vilkårlig 
forskelsbehandling af udenlandske producenter og virke som en skjult handelshindring, der har til 
formål at beskytte egne producenter.  

Vigtigheden af de tiltag, der er taget inden for EU i forhold til at reducere ikke-toldmæssige barrierer, 
tydeliggøres i forhold til Brexit. Når Storbritannien træder ud af EU, er der således en risiko for, at der 
opstår stigende forskelle i produktreguleringen mellem EU og Storbritannien, som vil øge 
handelsomkostningerne. Dette kan påføre danske virksomheder betydelige meromkostninger, som vil 
hæmme samhandlen mellem Danmark og Storbritannien. Denne effekt kan være ganske stor og af 
større betydning end højere told. Resultaterne af en tidligere analyse fra Copenhagen Economics viser 
således, at Brexit kan føre til en nedgang i dansk BNP på 1,2 pct. i 2030, hvis EU og Storbritannien ikke 
indgår en ny handelsaftale efter Brexit.  

Brexit forventes at ramme dansk eksport på tværs af sektorer, og især fødevaresektoren, som i dag er 
underlagt fælles EU-regler, vil blive ramt. Samlet set forventes dansk eksport af føde- og 
landbrugsvarer at falde med 16 mia. kr. på langt sigt, hvis EU og Storbritannien ikke opnår enighed 
om en aftale. Størstedelen af dette tab (12 mia. kr. eller 75 pct.) forventes at være relateret til forskelle 
i reguleringen, jf. figur 22. 

De største gevinster for dansk eksport ved reguleret handel med tredjelande, som EU indgår 
handelsaftaler med, ligger ligeledes i at sænke omkostningerne forbundet med ikke-toldmæssige 
barrierer. En tidligere analyse af de forventede økonomiske effekter for Danmark af fire EU-
handelsaftaler (EU-Sydkorea, EU-Japan, EU-Canada og EU-USA), som Copenhagen Economics har 
lavet for Udenrigsministeriet, viser således, at tre fjerdedele af den samlede forventede stigning i 
dansk eksport som følge af de fire aftaler skyldes reduktionen af ikke-toldmæssige barrierer. 
Effekterne varierer dog fra branche til branche (vist yderst i figur 22, hvor ændringen i eksporten er 

http://www.axcelfuture.dk/
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vist for de fire sektorer med den største globale vareeksport). En reduktion af ikke-toldmæssige 
barrierer forventes således især at øge dansk eksport i kemi- og medicinalindustrien samt i fødevare- 
og landbrugsbranchen, hvor forskelle i reguleringen på tværs af landegrænser skaber relativt store 
handelsbarrierer. 

FIGUR 22: ÆNDRINGER I DANMARKS EKSPORT SOM FØLGE AF FIRE FTA’ER OG BREXIT I UDVALGTE 
BRANCHER 

 
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Copenhagen Economics (2017) ”Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK 
og de mulige økonomiske effekter for Danmark” og Copenhagen Economics (2013) ”Effekter af frihandelsaftaler for 
Danmark”, udarbejdet for Udenrigsministeriet. 
Note: Danmarks eksport er opgjort på baggrund af data fra 2015. De viste sektorer er defineret på baggrund af den 
fordeling, der bruges i GTAP-databasen, og er de fire sektorer med den største vareeksport. Brexit-effekten er modelleret i 
forhold til et scenarie, hvor det antages, at EU og Storbritannien ikke opnår nogen aftale efter Brexit (MFN-scenarie). 
Ændringen i eksporten som følge af de fire handelsaftaler ((EU-Sydkorea, EU-Japan, EU-Canada og EU-USA) og Brexit er 
beregnet relativt til eksporten i 2015. 
 

For at sikre, at ikke-toldmæssige barrierer ikke skaber unødvendige barrierer for handlen med 
tredjelande, er det en prioritet for EU at styrke reguleringssamarbejdet med lande, som vi indgår 
handelsaftaler med. Dette skal dog ikke ske på bekostning af det reguleringsmæssige 
beskyttelsesniveau i EU (EU-Kommissionen, 2015).13 

Den aftale, hvor parterne er kommet længst på dette område, er EU-Canada-aftalen (CETA), hvor EU 
og Canada har forpligtet sig til et øget reguleringssamarbejde. Flere kritikere har imidlertid anklaget 
denne aftale for at sænke beskyttelsesniveauet i EU. Af aftalen fremgår det dog tydeligt, at aftalen 
ikke ændrer ved EU’s ret til selv at regulere. Aftalen åbner først og fremmest for øget samarbejde og 
gennemsigtighed og fremmer praktiske løsninger til at reducere omkostningerne forbundet med 
forskelle i reguleringen, jf. boks 6 i analysen Gevinster ved reguleret handel. 

EU’s handelsaftaler med partnerlande uden for EU kan også være med til at sprede EU-regulering til 
tredjelande. Når EU indgår aftaler med andre store økonomier, som resulterer i en harmonisering af 

                                                 
13 I EU-Kommissionen (2015) forpligter Kommissionen sig således til at ”drøfte reguleringsspørgsmål som en 
prioritet i forhandlinger og styre større samarbejde i internationale reguleringsfora, samtidig med at den 
fastholder høje europæiske standarder”. 
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standarder eller en tilpasning til internationale standarder, vil det give producenter fra tredjelande et 
øget incitament til at leve op til disse standarder, da de derved vil kunne opnå nemmere 
markedsadgang til begge markeder. Via denne mekanisme kan EU’s handelsaftaler være med til at 
øge standarder for forskellige produkter globalt samt gøre det nemmere for danske virksomheder at 
eksportere og importere varer fra tredjelande, da de tekniske handelshindringer bliver mindre. EU-
Kommissionen har taget højde for denne effekt i en række af sine effektanalyser af handelsaftaler og 
betegner effekten som en spillover-effekt, da de fælles regler "spilder over" til tredjelande.  

Den tidligere analyse fra Copenhagen Economics, som vi refererer til ovenfor, viser, at øget 
samhandel med tredjelande, som opstår på baggrund af denne mekanisme gennem de fire EU-
frihandelsaftaler, medfører betydelige økonomiske gevinster for Danmark. En tredjedel af den 
forventede stigning på 3,3 pct. i Danmarks samlede eksport forventes således at kunne tilskrives øget 
markedsadgang for danske virksomheder i tredjelande og omvendt, jf. figur 23.  

FIGUR 23: ÆNDRINGER I DANMARKS SAMLEDE EKSPORT SOM FØLGE AF FIRE HANDELSAFTALER 

 
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Copenhagen Economics (2013) ”Effekter af frihandelsaftaler for Danmark”, 
rapport udarbejdet for Udenrigsministeriet. 
 

EU bruger endvidere handelspolitikken til at fremme global bæredygtig udvikling. Alle EU’s 
handelsaftaler fra 2011 og frem omfatter således et særligt kapitel, der forpligter parterne til at arbejde 
for social og miljømæssig bæredygtighed. Dette handler både om at sikre bæredygtighed og fremme 
arbejdstager- og menneskerettigheder globalt og om at sikre mere lige konkurrencebetingelser for 
europæiske virksomheder. Det er således et af EU’s handelspolitiske mål at ”sikre, at økonomisk vækst 
går hånd i hånd med social retfærdighed, overholdelse af menneskerettighederne og høje 
arbejdstager- og miljøstandarder" (EU-Kommissionen, 2015, s. 19).  

 

Hvad kan vi gøre: EU skal opprioritere bilaterale handelsaftaler 

o EU skal løbende og ofte indgå flere gode handelsaftaler, særligt når der ikke er fremgang i 
forhandlingerne om yderligere aftaler i WTO-regi 

o Handelsaftaler skal også have til formål at nedbringe EU's importtoldsatser og afvikle tekniske 
importhindringer 
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o Handelsaftalerne skal fortsat fremme fælles produktstandarder og udbredelsen af EU-standarder 
til resten af verden. Herunder standarder for arbejdsmiljø og andre forhold på arbejdsmarkedet 

o EU skal i handelsaftalerne gå forrest ved at sænke egne importtoldsatser 

EU’s handelsaftaler øger handelsmulighederne for danske virksomheder og importører og spiller en 
vigtig rolle, når WTO-forhandlingerne er strandet. Desuden muliggør de udbredelsen af det 
europæiske syn på miljø, klima, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.  

Handelsaftalerne skal også omfatte afrikanske lande og indebære en nedsættelse af importtold med 
det formål at gøre afrikanske lande bedre i stand til at handle med EU-lande (ud over WTO’s 
bestemmelser om favorable vilkår for udviklingslande). Øget handel er en vejene ud af fattigdom for 
afrikanske lande – og udviklingslande generelt. Lavere toldsatser kan øge væksten i de afrikanske 
lande og dermed bekæmpe fattigdom og samtidig forhåbentlig bidrage til at mindske 
migrantstrømmene.  

Forslagene vurderes at være umiddelbart provenuneutrale for staten. 
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DANSK EKSPORTFREMME SKABER VÆRDI 

Der er, og har længe været, et politisk ønske om at fremme danske virksomheders 
eksportmuligheder. Af den årsag arbejder især to centrale offentlige institutioner, nemlig The Trade 
Council (tidligere Eksportrådet) og EKF – Danmarks Eksportkredit, for netop det.14 

Eksportfremme giver et positivt bidrag til eksporten og til værdiskabelsen i samfundet, som vi 
dokumenterer herunder. Vi ser i det følgende nærmere på de to institutioner og deres bidrag til 
værdiskabelsen. 

 

The Trade Council 
The Trade Council er en del af det danske Udenrigsministerium. The Trade Council tilbyder hjælp til 
virksomheder, der søger at øge deres eksport på eksisterende eller nye markeder. Det gør det bl.a. 
ved at assistere med markedsanalyser, etableringsrådgivning og forretningsplaner, rådgive om told- 
og eksportregler mv. samt skabe kontakt til samarbejdspartnere og nye afsætningskanaler. Ud over 
medarbejdere i Udenrigsministeriet i København er The Trade Council repræsenteret på ambassader 
og repræsentationer i udlandet.15 Således hænger de danske ambassader og The Trade Council på 
mange måder sammen. 

Som vi viser i figur 24, er de danske repræsentationer, der arbejder med eksport- og 
investeringsfremme, i høj grad placeret og bemandet i de lande, hvortil danske virksomheder 
eksporterer mest. Dette er klart, når vi sammenligner med verdenskortet i figur 26 nedenfor. Omvendt 
er der meget lille eller ingen repræsentationer i de lande, hvor eksportvæksten de senere år har været 
størst.  

Der kan være flere årsager hertil. Én åbenlys årsag er, at det kan være kontraproduktivt at åbne og 
lukke repræsentationer, alt efter hvor eksportvæksten er størst. Det kræver lang tids arbejde at 
opbygge den nødvendige viden om lokale forhold, der skal til for at skabe værdi for danske 
virksomheder. Dertil kommer, at mange af de lande, hvor der ikke er dansk 
eksportfremmerepræsentation, også er lande, der scorer dårligt på Verdensbankens World 
Governance Indicators, der bl.a. måler landes kvalitet af lovgivning, omfang af korruption og 
retssikkerhed. Det kan derfor være risikable markeder for virksomheder at gå ind i, hvorfor det ikke 
nødvendigvis vil være den rette strategi for dansk eksportfremme at etablere sig der. 

Som det fremgår af kortet, er det særligt i USA, Tyskland og Kina, at repræsentationerne er stærke 
med mere end 15 personer i landet, der arbejder med eksport- og investeringsfremme. Omvendt er 

                                                 
14 Dertil kommer en tredje større spiller, Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, som vi ikke går nærmere 
ind på. IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som 
ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets. IFU's formål er at fremme private investeringer 
i udviklingslande, og fonden er ikke bundet af at lave investeringer med danske virksomheder eller dansk 
interesse. 
15 https://thetradecouncil.dk/ 
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repræsentationen mindre stærk på et af vores vigtigste eksportmarkeder, nemlig Storbritannien. Med 
udsigt til, at Storbritannien forlader EU, vil det være naturligt at øge indsatsen på dette vigtige 
marked. Sydamerika er også et område, hvor væksten i dansk eksport har været fornuftig, og 
vækstudsigterne er positive, men hvor repræsentationen er svag. Det er et område med potentiale. Fx 
vurderer The Trade Council16, at Stillehavsalliancen (Colombia, Mexico, Peru og Chile)17 gør det mindre 
kompliceret og mere gennemskueligt for danske virksomheder at operere i Latinamerika. 

FIGUR 24: DANSKE REPRÆSENTATIONER, SOM ARBEJDER MED EKSPORT- OG 
INVESTERINGSFREMME 
 

 
Kilde: Udenrigsministeriet 
 

Eksportfremme betaler sig 
Professor Jakob R. Munch fra Københavns Universitet har i et nyt forskningsstudie (Munch og Schaur, 
2018) grundigt undersøgt, hvorvidt virksomheder, der køber eksportfremme igennem The Trade 
Council, øger virksomhedens værdi på en række parametre. Studiet måler effekterne ift. 
virksomheder, der ikke har købt eksportfremmeydelser gennem The Trade Council.  

Resultaterne viser, at effekterne af eksportfremme på virksomhedernes samlede performance er klart 
mest udtalt i de mindste virksomheder med 1-20 ansatte, jf. figur 25, venstre. Mens købet af 
eksportfremme øger eksportsandsynligheden for alle størrelsesgrupper, er det kun hos de mindste 
virksomheder, at der er signifikant positive effekter på virksomhedernes samlede omsætning, 

                                                 
16 Kilde: http://chile.um.dk/da/eksportraadet/stillehavsalliancen/ 
17 ”Stillehavsalliancen er et initiativ taget af Colombia, Mexico, Peru og Chile med det formål at styrke det 
regionale samarbejde i Latinamerika på baggrund af et fælles syn på åbne markeder, frihandelsaftaler, 
økonomisk stabilitet, udenlandske investeringer samt et fælles ønske om at forbedre forholdene til andre lande 
og regioner”, jf. http://chile.um.dk/da/eksportraadet/stillehavsalliancen/ 
 

Antal medarbejdere i danske repræsentationer inkl. ambassadøren 
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værditilvækst, beskæftigelse og produktivitet.  

For de mindste virksomheder stiger både eksporttilbøjeligheden, omsætningen og værditilvæksten i 
gennemsnit med 8-10 pct. ift. sammenlignelige virksomheder to år efter købet af eksportfremme. 
Beskæftigelsen og produktiviteten stiger gennemsnitligt med 3-4 pct. ift. sammenlignelige 
virksomheder. 

Effekten på eksportomsætningen ser ud til at være begrænset for de mindste virksomheder. Det 
skyldes imidlertid, i hvert fald delvist, at denne effektmåling kun foretages på virksomheder, der har 
eksporteret tre år i træk. Derfor begrænses antallet af virksomheder markant, hvilket gør estimeringen 
mere usikker. Omvendt er der en ganske stor og signifikant effekt for de større virksomheder med 20-
50 ansatte, der øger eksportomsætningen med knap 16 pct. i gennemsnit ift. sammenlignelige 
virksomheder. 

Studiet finder ligeledes positive effekter på eksportomsætningen for store virksomheder i de enkelte 
markeder, der købes eksportfremme til, jf. figur 25, højre. Forskellen mellem resultaterne for 
virksomhedens samlede performance og de destinationsspecifikke målinger skyldes, at 
eksportfremme i et enkelt marked har stor betydning for en lille virksomheds samlede performance, 
mens øget eksport til et enkelt marked for en stor virksomhed ikke betyder så meget for den samlede 
omsætning. 

Konklusionen fra forskningen er, at som følge af den stigende produktivitet i de små virksomheder er 
gevinsterne ved handelsfremme ca. tre gange så store som omkostningerne herved. Det kan med 
andre ord betale sig for både virksomhederne og samfundet, at der drives eksportfremme gennem 
The Trade Council. 

FIGUR 25: EFFEKTER AF EKSPORTFREMME GENNEM THE TRADE COUNCIL 

Kilde: Munch & Schaur (2018) 
Note: Figuren viser stigningen i de enkelte variable for virksomheder, der har købt eksportfremmeydelser af The Trade 
Council, ift. sammenlignelige virksomheder, der ikke har købt ydelser. Kun effekter med en signifikans på 95 pct. eller højere 
er vist.  
 

Resultaterne i Munch og Schaur (2018) lægger sig kvalitativt op ad et andet studie af effekterne af 
eksportfremme fra DAMVAD Analytics (2017). Dette studie undersøger effekterne af erhvervsfremstød 
i udlandet i årene 2014 og 2015. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende 
virksomheder vurderer rapporten, at erhvervsfremstødene i gennemsnit øgede eksporten pr. 

0

4

8

12

16

20

Alle 1-20 ansatte 20-50 ansatte Mere end 50
ansatte

Generelle effekter

Eksporttilbøjelighed
Eksport
Omsætning
Værditilvækst

Stigning ift. kontrolvirksomheder, pct.

0

4

8

12

16

20

Alle 1-20 ansatte 20-50 ansatte Mere end 50
ansatte

Destinationsspecifikke effekter

Eksporttilbøjelighed til destinationen

Øget eksport til destinationen

Stigning ift. kontrolvirksomheder, pct.



AXCELFUTURE  48 

virksomhed med 2 mio. kr. på de pågældende markeder. Den samlede eksporteffekt skønnes ud fra 
det at være 3,1 mia. kr. i 2014 og 2,7 mia. kr. i 2015. 

BOKS 4: EKSEMPLER PÅ THE TRADE COUNCILS ARBEJDE GENNEM ET VITUS-FORLØB  
The Trade Council tilbyder SMV-virksomheder VITUS-forløbet, som er et skræddersyet eksportrådgivningsforløb 
på ét år med en eksportrådgiver, der har indgående kendskab til det pågældende eksportmarked.  

Seluxit 
Igennem VITUS-programmet har Seluxit udviklet en strategi for sit mest skalerbare aktiv, den cloud-baserede 
IoT-platform. Seluxit har i løbet af programmet indgået kontrakt med en større kunde i Tyskland, der har sikret 
en omsætning på over 200.000 EUR, samt ansat tre nye medarbejdere for at understøtte den øgede vækst.  

Desuden har Seluxit for nylig landet en ordre på at levere 30.000 smartmeterradiomoduler. Dette er første del af 
potentielt op til 6,4 millioner smartmeterradiomoduler over de næste 15 år til Tysklands næststørste 
forsyningsvirksomhed.  

Udvidelsen i Tyskland har også vist sig at være et springbræt til resten af verden, bl.a. i form af erhvervelsen af 
et nøgleprojekt for en af Kinas største producenter af LED-lyspærer. På baggrund af Seluxits succes og kæmpe 
fremtidspotentiale planlægger Seluxit aktuelt en IPO på det danske aktiemarked.  

Maps People  
Maps People udvikler og sælger en Google Maps-baseret platform til indendørs navigation til brug i lufthavne, 
konferencecentre, universiteter, arenaer og andre store og komplekse indendørs faciliteter.  

Igennem deltagelsen i VITUS har Maps People etableret eget datterselskab i USA, der med sæde i Austin vil 
fungere som selskabets hovedkvarter i landet. Virksomheden investerer kraftigt i markedsudvikling, og med 
ansættelserne i det nye datterselskab er medarbejderstaben forøget fra 20 til 48.  

Samtidig har aktiviteterne medført en 35 pct. vækst i omsætning i 2017. Ud over salgssuccesen har VITUS-
deltagelsen spillet en vigtig rolle for, at det er lykkedes at tiltrække 2 mio. EUR i venturekapital.  

Blue Line  
Blue Line udvikler og sælger industriel IT til krævende miljøer, bl.a. inden for produktionen af farmaceutiske 
produkter og fødevarer til at optimere og dokumentere produktionsprocesserne.  

Igennem deltagelse i VITUS har Blue Line vundet ordrer i Storbritannien og Irland for over 2 mio. kr. samt 
identificeret strategiske projekter med en potentielt endnu større ordreværdi. Ud over den øgede omsætning 
har væksten ført til etableringen af eget kontor i Irland, der også betjener Storbritannien og Benelux.  

På baggrund af den succesrige internationaliseringsstrategi, der er blevet udviklet igennem VITUS, har Blue Line 
efterfølgende vundet betydelige ordrer i en række andre europæiske markeder samt Kina og Canada.  

Kilde: The Trade Council 

 

Eksportkredit kan være afgørende for eksportordrer 
Når danske virksomheder sælger varer og tjenesteydelser i udlandet, er adgang til finansiering og 
garantier mod manglende betaling en væsentlig forudsætning for, at deres eksport faktisk kan 
gennemføres. Det fremgår af notatet Adgang til eksportkredit forøger eksporten, som EKF har 
udarbejdet for Axcelfuture, og som vi opsummerer herunder (EKF, 2018b). Notatet findes på 
www.axcelfuture.dk. 

Ud over at konkurrere på kvalitet, design og pris konkurrerer virksomhederne også på de 
betalingsvilkår, de yder deres udenlandske kunder. En dansk eksportør kan – selv med et bedre 

http://www.axcelfuture.dk/
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produkt end konkurrenterne - blive fravalgt, såfremt en leverandør fra et andet land kan tilbyde mere 
favorable betalingsvilkår. Såfremt den danske eksportør yder kredit for at få en ordre, har han risikoen 
for manglende betaling fra kunden. Hvis eksportøren skal have en bank til at yde et lån til den 
udenlandske kunde, er eksportøren afhængig af adgangen til et effektivt eksportkreditsystem, der kan 
løse denne opgave. Ofte kræves der statslig opbakning bag dette eksportkreditsystem.  

Eksportkreditter, hvad enten det er gennem private banker eller offentlige eksportkreditinstitutioner, 
har enorm betydning for verdenshandlen. WTO anslår, som også nævnt ovenfor, at 80-90 pct. af 
verdenshandlen er afhængig af eksportkreditter. En stor del af eksportkreditterne har løbetider på 
mindre end et år, og her dækker primært det private marked. Eksportkreditter med længere løbetider, 
og dermed højere risiko, ydes i større udstrækning af offentligt ejede eksportkreditinstitutioner som 
EKF. 

Ofte ønsker de danske eksportvirksomheder at forsikre sig imod kommercielle og politiske risici. Det 
er dog ikke altid muligt at få en privat bank eller kreditforsikrer til at påtage sig risikoen, og i andre 
tilfælde vil forsikringspræmien blive så høj, at den i praksis gør eksportordren umulig at gennemføre. 
Dermed opstår der et hul i markedet, som de private aktører ikke kan eller vil dække. I nogle tilfælde 
vil en høj forsikringspræmie eller et ”nej” fra den private bank afspejle, at handlen er forbundet med 
kendte, men meget store risici. I andre tilfælde vil en høj forsikringspræmie afspejle, at handlen er 
forbundet med ukendte risici, som gør præmiefastsættelsen meget usikker.  

Hvis den høje forsikringspræmie afspejler en usikker risikofastsættelse, kan et ”nej” fra det private 
kreditmarked betyde, at Danmark går glip af sunde eksportordrer, fordi det private bankmarked er 
nødt til at kræve en meget høj forsikringspræmie for at gå ind i sagen.  

BOKS 5: OVERORDNEDE FAKTORER I EN RISIKOVURDERING 
o Høj politisk risiko: Det er svært at vurdere risikoen for ukendte og uventede begivenheder, der sjældent 

finder sted (fx nationaliseringer, ekspropriation, folkelig opstand eller borgerkrig). 

o Høj kommerciel risiko: Det er svært at vurdere risikoen ved nye kunder og innovative produkter (fx risikoen 
for, at et projekt ikke får udstedt de CO2-kreditter, det har genereret). 

o Lang løbetid: Mange økonomiske, politiske og teknologiske faktorer spiller ind, når betalingen skal afvikles 
over mange år. 

 

Statslige eksportkreditinstitutioner spiller en vigtig rolle i at sikre virksomhederne de rette muligheder 
for at lave forretninger, selvom risikofastsættelsen er usikker. Deres mandat er typisk en kombination 
af fokus på risikoen/økonomien i den konkrete forretning og et bredere hensyn til at hjælpe 
virksomheder til finansiering af deres eksportforretninger. Derfor er de statslige 
eksportkreditinstitutioner i stand til at tage sager med højere politisk risiko, højere kommerciel risiko 
og sager med meget lang løbetid. 

Et studie af effekten af statslig eksportfinansiering på eksporten i Danmark er på vej fra forskere på 
Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Foreløbige tal herfra indikerer, at effekten af statslig 
eksportkredit – i form af øget eksportvækst i Danmark – især er stor, når det gælder eksport til 
højrisikolande. Højrisikolande er naturligvis også de statslige eksportkreditinstitutioners traditionelle 
virkefelt. De foreløbige resultater viser altså, at der er mere dansk eksportvækst i en 10 mio. kr.’s 
garanti ydet for eksport til eksempelvis Hviderusland (højrisikoland) end til Rusland (mellemrisikoland). 
Forskerne forventer, at disse væksteffekter også vil påvirke beskæftigelsen i Danmark. 
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EKF opgør årligt sit økonomiske fingeraftryk på det danske samfund. De seneste fem år har EKF været 
med til at sikre kontrakter for ca. 20 mia. kr. årligt. Dermed har EKF bidraget til at skabe eller fastholde 
mere end 12.000 arbejdspladser i Danmark, både direkte i eksportvirksomhederne og via indirekte 
effekter i det øvrige samfund.18 

 

Hvad kan vi gøre: Eksportfremmen skal gøres endnu bedre 

o Udenrigstjenesten skal tilføres flere ressourcer til at støtte den handelspolitiske indsats, hvoraf en 
del skal gå til at øge indsatsen i Storbritannien  

o Betalingen for eksportfremme gennem The Trade Council skal sænkes for SMV’er og 
iværksættere 

o Indtjeningskravet i The Trade Council skal afskaffes, men betalingsordningen for brugen af dets 
ydelser skal beholdes  

o Risikovilligheden i EKF skal øges i relation til risikable lande 

I en tid med diplomatiske spændinger fra øst og vest og eskalerende handelskrige bør 
Udenrigsministeriet styrkes. Med udsigt til, at Storbritannien forlader EU, vil det fx være naturligt at 
øge indsatsen på dette vigtige marked gennem større bemanding på den danske ambassade i 
London. Det vil særligt være relevant i den nuværende situation med handelskrig og i den kommende 
periode, efter at Storbritannien endeligt er trådt ud af EU. Danske virksomheder kan få behov for 
hjælp til omstillingen til denne nye virkelighed.  

Ud over dette kan eksportfremmen styrkes gennem de tre andre konkrete forslag. 

Forskning viser, at effekterne af eksportfremme på virksomhedernes samlede performance er størst 
for SMV’er. For større virksomheder har eksportfremme positiv effekt på eksportomsætningen i det 
enkelte marked. Eksportfremme har således positive effekter på både store og små virksomheder, 
men mindre virksomheder (med lavere betalingsevne) bør betale mindre for ydelser fra The Trade 
Council end store virksomheder. Samtidig bør det indtjeningskrav, The Trade Council er underlagt, 
afskaffes, da det risikerer at flytte fokus til hurtige, fakturerbare opgaver frem for de opgaver, der 
giver mest nytte. 

Eksportkredit gennem EKF er vigtigst der, hvor det private marked for eksportfinansiering er svagest. 
Derfor bør risikovilligheden i EKF øges i relation til risikable lande. Risikovilligheden i EKF kunne øges 
gennem en model, hvor Danida stiller en ramme til rådighed for EKF, der vil gøre det muligt for EKF at 
tage risikoen på de svære lande. På den måde vil Danida påtage sig en del af tabet, hvis der i nogle 
tilfælde bliver brug for dækningen. En arbejdsgruppe med deltagelse af Danida, IFU og EKF ser pt. på 
en sådan model.  

Forslagene vurderes at indebære et mindreprovenu for staten.  

                                                 
18 Data stammer fra en årlig rapport, som Copenhagen Economics udarbejder for EKF, der estimerer 
samfundsværdien af de garantier, som EKF stiller.   
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DANMARK PÅ VERDENSMARKEDET 

Som vi så ovenfor, interagerer danske virksomheder og forbrugere i høj grad med europæiske lande, 
men altså også med stort set hele den øvrige verden. Vi giver i det følgende et kort, grafisk overblik 
over, hvor i verden dansk handel og danske investeringer foregår. 

 

Eksporten er gået uden om Afrika og Sydamerika 
Der er mange forhold, der er medbestemmende for, hvilke lande der især er aftagere af dansk 
eksport. Afstanden betyder selvfølgelig noget for transportomkostninger, mens toldsatser og andre 
handelsbarrierer betyder noget for danske produkters konkurrencedygtighed over for indenlandske 
produkter. Dertil kommer, i hvor høj grad de enkelte lande efterspørger de produkter, der især 
eksporteres fra Danmark. Er der fx begrænset fokus på grøn energi, har den danske vindmølleeksport 
svære kår.  

Som det fremgår af verdenskortet i figur 26, er de største aftagere af danske produkter de 
europæiske nærmarkeder samt USA og Kina.19 Sverige, Tyskland, Storbritannien og USA aftager alle 
over 7,5 pct. af dansk eksport. Lande som Kina og Norge kommer herefter med andele på mellem 4 
pct. og 7,5 pct.  

Både de afrikanske og syd- og centralamerikanske lande aftager ganske lave andele af vores eksport. 
Det hænger naturligvis sammen med, at kontinenterne består af mange, relativt små økonomier, som 
naturligt ikke aftager store dele af dansk eksport. Ser vi på verdensdelene som helhed, er de dog 
stadig små aftagere af dansk eksport med en andel for Afrika, Sydamerika og Centralamerika på hhv. 
2,1 pct., 1,0 pct. og 2,0 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Den egentlige betydning af de enkelte lande for dansk eksport er dog lidt anderledes, end disse tal giver 
udtryk for. Det skyldes, at en del dansk eksport til andre lande fungerer som input til videre eksport til helt tredje 
lande. I et Working Paper fra Nationalbanken estimeres det således, at direkte eksport til Kina i 2011 udgjorde 
3,9 pct. af den samlede værdi af dansk eksport. Men ser vi på, hvor stor en andel af den samlede danske eksport 
der i sidste ende forbruges i Kina, så ender 5,3 pct. af værdien af dansk eksport faktisk i Kina (Steinitz Andersen, 
Beck Nellemann, & Ristorp Thomsen, 2015).  
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FIGUR 26: ANDEL AF DANSK EKSPORT 2012-2016 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancen, og egne beregninger 
 

Billedet ser noget anderledes ud, når vi ser på, hvor væksten i eksporten har været de senere år, jf. 
figur 27. Her er det især fjernmarkeder som Sydamerika, Mellemøsten og Afrika, der har førertrøjen 
på. Det hænger naturligvis sammen med et lavt udgangspunkt, men ikke desto mindre er det tegn 
på, at danske virksomheder også søger nye markeder. 

FIGUR 27: VÆKST I DANSK EKSPORT 2012-2016 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancen, og egne beregninger 

Landes gennemsnitlige andel af dansk eksport, 2012-2016, i pct.  

Landes gennemsnitlige årlige vækst i pct., løbende priser 
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Importen er relativt koncentreret omkring Europa samt USA, Kina og Rusland, jf. figur 28.  

FIGUR 28: ANDEL AF DANSK IMPORT 2012-2016 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancen, og egne beregninger 
 

Ligeledes er de danske direkte investeringer relativt koncentreret på endnu færre lande, hvor langt 
størstedelen af de afrikanske lande ikke er genstand for danske direkte investeringer, jf. figur 29.  

FIGUR 29: DANSKE DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET 
 

 
Kilde: Nationalbanken  

Landes gennemsnitlige andel af dansk import, 2012-2016, i pct.  
 

Beholdning af danske udenlandske direkte investeringer 2016, mia. 
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VIRKSOMHEDER OVER HELE LANDET HANDLER MED 
OMVERDENEN 

Ligesom vi handler med hele verden, er det også alle dele af Danmark, der er involveret i denne 
handel. Vi går her til sidst mere i dybden med dette og viser, hvordan handlen er fordelt lokalt rundt 
omkring i landet. Vi ser udelukkende på den direkte handel med udlandet, dvs. hvor meget salget i 
virksomhederne i den enkelte kommune går direkte til eksport, og hvor meget virksomhedernes køb 
er direkte importeret. Det udelukker den del af virksomhedernes køb og salg, der i første omgang går 
til eller kommer fra en anden dansk virksomhed, men som derefter sælges enten som færdigvare eller 
input til færdigvaren.  

Vi bruger denne metode af to årsager. For det første vil vi gerne vurdere, hvilke dele af landet der er 
mest direkte eksponeret over for globaliseringen. Selvom skift i im- eller eksportmulighederne 
påvirker underleverandører og aftagere til im- og eksporterende virksomheder, er det de direkte 
eksponerede, der mærker skiftene hurtigst og kraftigst. Det er i disse virksomheder, arbejdspladser, 
der er direkte im- og eksportafhængige, ligger. For det andet er det ikke muligt at kortlægge, i hvilke 
kommuner underleverandør- eller aftagervirksomhederne til im- og eksporterende virksomheder 
ligger.20 

Vi opgør den gennemsnitlige eksportgrad i kommunen ved at sammenlægge det udenlandske salg 
blandt alle kommunens virksomheder. Det sammenholder vi så med antal årsværk i kommunens 
virksomheder. Kommunens eksportgrad er således den samlede eksport fra kommunen divideret med 
det samlede antal årsværk. Tilsvarende er importgraden kommunens samlede udenlandske køb 
divideret med det samlede antal årsværk. 

Vores opgørelse viser, at eksportintensive kommuner ligger i alle dele af landet, jf. figur 30. Men der 
er alligevel regionale forskelle, hvor særligt Midt- og Sydsjælland er mindre eksportintensive end de 
resterende dele af landet. Af de mest eksportorienterede kommuner er der seks, der skiller sig ud 
med en eksportgrad på over 1,3 mio. kr. pr. årsværk. Det gælder Gladsaxe, Ikast-Brande, Tårnby, 
Gentofte, Hørsholm og Sønderborg kommuner. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 I DI’s 2025-plan – Sådan fortsætter vi fremgangen opgøres andelen af den private beskæftigelse, der skyldes 
eksport, på kommuneniveau. Resultaterne heri afviger fra vores resultater, da DI opgør det ud fra en 
kombination af branchers gennemsnitlige eksportafhængighed på landsplan og den kommunale 
branchefordeling. DI’s opgørelse er således en approksimation. 
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FIGUR 30: HØJ EKSPORTGRAD I MANGE DELE AF LANDET I 2016 
 

 
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik 
Note. Data for 2016. Eksportgraden er beregnet som den samlede eksport fra virksomheder i kommunen divideret med det 
samlede antal årsværk i virksomheder i kommunen. Kalundborg, Næstved og Læsø er diskretioneret pga. datafortrolighed. 
 

Vi ser samme mønster i kommunernes importgrader, jf. figur 31, hvor særligt kommuner i Midt-, Syd- 
og Østjylland samt hovedstadsområdet har høje importgrader, mens det meste af Sjælland og 
Lolland-Falster har relativt lave importgrader. Otte kommuner skiller sig ud med importgrader over 
750.000 kr. pr. årsværk: Ikast-Brande, Glostrup, Brøndby, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Fredericia 
og Rudersdal kommuner. 

 

 

Eksportgrad – virksomheders eksport pr. antal årsværk i kr. 
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FIGUR 31: MANGE JYSKE KOMMUNER HAR HØJ IMPORTGRAD I 2016 
 

 
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik 
Note. Data for 2016. Importgraden er beregnet som den samlede import i virksomheder i kommunen divideret med det 
samlede antal årsværk i virksomheder i kommunen. Kalundborg og Læsø er diskretioneret pga. datafortrolighed. 
 

Vores opgørelse af kommunernes eksport- og importgrader viser, at globaliseringen dækker ganske 
bredt på tværs af landet. Rigtig mange medarbejdere i især jyske kommuner og hovedstadsområdet 
arbejder i virksomheder, hvor im- og eksport er en stor del af dagligdagen. Sjælland uden for 
hovedstadsområdet skiller sig lidt ud med relativt lave im- og eksportgrader. Det hænger bl.a. 
sammen med, at det sjællandske arbejdsmarked er meget orienteret mod hovedstaden med mange 
pendlere hertil fra hele regionen (Dansk Erhverv, 2016). 

 

Importgrad – virksomheders import pr. antal årsværk i kr. 
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