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Eksport skaber muligheder for danske virksomheder og velstand for Danmark
Danmark er et af de rigeste lande i verden. Velstanden er højere end før den økonomiske krise og er
nu den højeste nogensinde. En del af historien er, at danske virksomheder og medarbejdere både i
Danmark og i udlandet har skabt produktion, som bidrager til vækst og velstand i Danmark. Det er fx
når danske virksomheder sælger vindmøller, legetøj, fødevarer, øl og medicin mv. til udlandet, eller
når mindre virksomheder er underleverandører til virksomheder i udlandet.
En anden del af historien er, at udenlandske datterselskaber også er gode til at skabe indtjening, som
vender tilbage til Danmark i form af indkomst. Det bidrager til at øge velstanden, så der i Danmark er
en lige så høj stigning i velstanden som i fx Sverige samlet set.
Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018 viser, at den danske økonomi er mere afhængig af
eksport til USA og Kina, end det umiddelbart fremgår af den normale opgørelse over direkte eksport.
En væsentlig del af Danmarks direkte eksport er halvfabrikata, der eksporteres videre til andre lande.
Danmark er således mere afhængig af USA og Kina, når der ses på, hvor de danske varer ender hos
forbrugere verden over (se højre del af figur 1) end målt på direkte eksport (venstre del af figur 1).
USA er derfor reelt den næststørste aftager af dansk eksport, fordi mange af de danske varer er halvfabrikata, som indgår i de produkter, der sælges til amerikanske forbrugere, se figur 1.
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Figur 2 Job flyttet til udlandet, fordelt på branche
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Anm.: Andele af dansk eksport af varer og tjenester i 2014. Direkte eksport
er opgjort fra betalingsbalancen, og endelig anvendelse er opgjort som
dansk værditilvækst af udenlandsk endelige anvendelse. Direkte eksport
er opgjort for Storbritannien (England, Skotland, Wales), mens endeligt
eksportland er opgjort for UK (dvs. Storbritannien samt Nordirland), hvor
de to således adskiller sig geografisk fra hinanden.
Kilde: Danmarks Statistik og OECD.

4

4

2

2

0

0

Industri

2014-2016

0

6

2009-2011

5

8

6

2014-2016

10

8

2009-2011

15

10

Øvrige brancher

Anm.: Danske virksomheders outsourcing af job fra Danmark til udlandet.
Baseret på spørgeskema fra to analyseperioder; 2009-2011 og 2014-2016
af hver ca. 3.200 danske virksomheder med 50 eller flere ansatte. Højkvalificerede job defineres her som arbejde, der kræver personale, der kan
udføre specialistfunktioner, fx akademiske og tekniske job.
Kilde: Danmarks Statistik.

En global handelskrig kan derfor få stor betydning for dansk økonomi og den danske velstand, som i
høj grad beror på indtjening fra eksport og investeringer i udlandet. Det gælder også potentielle konsekvenser af Brexit.
Lidt over halvdelen af dansk eksport afsættes direkte til EU-landene. EU-landene tegner sig dog for
en lavere andel (lidt under halvdelen), når eksporten opgøres efter det endelige eksportland.
Direkte eksportværdi er den indtjening, som en dansk producent af fx elektriske komponenter eller
enzymer får, når deres varer indgår i en udenlandsk produktion af fx elbiler eller medicin. Værdien af
dansk eksport efter ”endestation” er den indtjening, som de samme danske producenter får samlet set
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ved at fx at mange delkomponenter samles til en elbil eller salgsklar medicin og videredistribueres
rundt om i verden til forbrugerne.
Færre job flyttes ud af Danmark end tidligere
Antallet af job i perioden 2014-2016, som danske virksomheder flytter til udlandet, er faldet markant
sammenliget med årene omkring finanskrisen. Det er særligt industrien, der flytter færre job til udlandet. Og blandt andet flyttes færre ufaglærte job udenfor Danmarks grænser, se figur 2. Faldet i udflyttede job kan også hænge sammen med, at øget og billigere automatisering og digitalisering gør det
billigere at producere i Danmark.
Det er i udgangspunktet positivt for dansk økonomi, at der flyttes færre job uden for Danmarks grænser end tidligere. Virksomhederne kan i dag hurtigere tilpasse produktionen i udlandet til efterspørgslen på eksportmarkederne. Danmark er i stand til at holde produktion og arbejdspladser i Danmark,
samtidig med at fordelene ved international handel udnyttes.
Danske virksomheder er lykkes med at etablere sig i udlandet. Den store udlandsaktivitet hos danske
virksomheder er til gavn for danskerne, fordi det øger velstanden, når danske virksomheder tjener
penge hjem til Danmark ved at levere på de udenlandske markeder. Det kan hænge sammen med, at
virksomhederne forstår at være konkurrencedygtige og gode til at udnytte ny teknologi.

