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K A P I T E L

VERDENSHANDEL OG 
BETALINGSBALANCE

Du kender sikkert den danske medici
nalvirksomhed Novo Nordisk. Virksom
heden er en af de helt store succeshi
storier i det danske erhvervsliv. Det er 
en af de største danske virksomheder 
og er på verdensplan førende inden for 
behandling af diabetes (sukkersyge). 

På 10 år er omsætningen mere 
end tredoblet, og beskæftigel
sen er blevet fordoblet. Hele 
verden er marked for Novo 
Nordisk. Hvilket ses ved, at 
hovedparten af omsætningen 
ligger uden for Europa, og en 
stor del af produktionen er 
også placeret i især USA, Kina 
og Japan.

Er det nu godt, at Novo lægger hovedparten af sin vækst uden for Dan
mark og Europa? Betyder det ikke, at beskæftigelse og vækst flyttes væk 
fra Danmark til fjerne lande som Kina, Indien og USA? 

Hvis du ser på dit eget forbrug, er der sikkert ikke mange af de pro
dukter, du anvender, der er fremstillet i Danmark. Dit tøj er med stor 
sandsynlighed produceret i Kina eller Indien og dine sko i Thailand eller 
Indonesien. Stadig flere af de fødevarer, du spiser, er produceret i Tysk
land (kød), Polen (frugt) eller Spanien (grøntsager). Din iPod, som laves 
af Apple (amerikansk firma), er også fremstillet i Kina. 

Nøgletal for Novo Nordisk

2000 2010

Omsætning i mia. DKK 20 60

Andel af omsætning i 
Europa

50 % 30 %

Antal ansatte 14.000 30.000

Heraf i Danmark 9.000 13.500

Fig. 23.1 Nøgletal Novo Nordisk.
Kilde: Novo Nordisk, Årsrapport 2000 og 2010.

F
ot

o:
 S

ca
n

pi
x

Samfundsfag-kap23.indd   353 28/04/11   10.41



355

Verdenshandel og betalingsbalance    23

verden. Danmark har derfor en åbenlys interesse i at deltage i et inter
nationalt samarbejde, der sikrer udenrigshandlen de bedst mulige vilkår. 
Man kan sige, at Danmark har en lang række politiske og økonomiske 
bindinger. Disse bindinger er forudsætningen for vores høje velstand, men 
det øger også vores afhængighed af udlandet. Danmark kan i dag ikke 
isolere sig i forhold til udlandet og tro, at vi bare kan klare os selv. 

Efter genopbygningen af de vesteuropæiske lande efter 2. verdenskrig 
(1939 1945) blev perioden fra 
slutningen af 1950’erne præ
get af en kraftig økonomisk 
vækst. Det vigtigste for de 
europæiske lande var at undgå 
en ny krig. En vigtig forud
sætning for at undgå krig var 
indbyrdes samarbejde. Derfor 
blev der taget en lang række 
initiativer, der bl.a. gjorde 
meget for at fremme handlen 
mellem landene. For eksempel 
så en lang række internatio-
nale organisationer dagens 
lys i de første 10 år efter 2. ver
denskrigs afslutning i 1945. 
WTO, IMF og EU er de mest 
kendte internationale organi
sationer. Det nye samarbejde 
og den økonomiske vækst fik 
stor betydning for verdens
handlens udvikling i de næste 
50 år. Verdenshandlen bli
ver stort set fordoblet hvert  
10. år, dog var der en tredob
ling i 1960’erne. 

1. Udviklingen i verdenshandlen

Verdenshandel med industrivarer
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Fig. 23.2 Verdenshandlen 1950  2010. Målt i 
mængder. Indeks 2000 = 100. 
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2010.
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Fig. 23.2 viser i en kurve, hvordan verdenshandlen med industrivarer 
stiger fra 1950 til 2010. I denne figur er handlen i 2000 = 100, og handlen 
de øvrige år er beregnet i forhold til dette udgangspunkt. Man siger: der 
foretages en indeksberegning med udgangspunkt i 2000 = 100.

Bemærk, hvordan finanskrisens påvirkning kan ses i 2009, hvor der er et 
fald i verdenshandlen på næsten 20 %. I 2010 er der igen en stigning. Men 
man er endnu ikke tilbage på handelsniveauet i 2007 og 2008.  

Udviklingen i verdenshandlen kan også vises på en anden måde. I figur 
23.3 er opstillet nogle kasser, hvor en kasse angiver omfanget af den sam
lede handel i hele verden i 1950. I 1970 er verdenshandlen 6 gange større 
end i 1950, og i 2010 er verdenshandlen 60 gange så stor, som den var i 
1950. 

 

  

  

Fig. 23.3 Udviklingen i verdenshandlen målt i mængder 1950, 1970, 1990 og 2010.
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2010.

Denne kraftige vækst i verdenshandlen har medført nogle vigtige fordele 
for især de højtudviklede lande i Europa og Nordamerika. 

Væksten i handlen har nemlig været hovedårsagen til den kraftige økono
miske vækst og stigning i levestandarden, som vi har oplevet gennem de 
seneste 50 år. Der har stort set også været fred i imellem de industrialise
rede lande siden 2. verdenskrig. Der har været mange krige i verden, men 
de højt udviklede lande har ikke indbyrdes været i krig med hinanden.

Udviklingen i verdenshandlen

 1950 = 1 1970 = 6 1990 = 20 2010 = 60
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1.1 Hvilke varer handles der med? 
Hvilke varer er det så, der har størst betydning for verdenshandlen. Det 
fremgår fig. 23.4, der viser forskellige varegruppers andel af verdens
handlen i 2008. 

Fig. 23.4 Forskellige varegruppers andel af verdenshandlen 2008.
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2010. 

Figuren viser, at olie og råstof-
fer udgør en meget stor andel 
(23,5 %) af verdens samlede 
handel. Landbrugsvarer udgør 
lidt under 10 %, mens industri
varer (biler, maskiner, tøj, me
dicin, elektronik, kemikalier 
m.m.) står for 2/3 af den sam
lede handel i verden. Ilandene 
er gode til at producere forar
bejdede industrivarer. Men også 
i de nye industrialiserede lande 
i Asien, med Kina i spidsen, har 
de seneste 10 år haft en kraftig 
stigning i industriproduktionen 
og handlen med udlandet. 

Verdenshandel fordelt på varegrupper i 2008

Industrivarer

Olie/Råstoffer

Landbrugsprodukter

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Oliehandel udgør en meget stor andel af verdens
handlen. 
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I 2009 overtog Kina rollen som verdens største eksportør af industri
varer fra Tyskland. Kina har en eksport på 1.200 mia. USD, mens lan
dets import er på 1.000 mia. USD. Dvs. Kina har et handelsoverskud 
på 200 mia. USD. Til sammenligning har USA en eksport på 1.050 
mia. USD, mens landets import er på hele 1.600 mia. USD. Dvs. USA 
har i 2009 et handelsunderskud på 550 mia. USD. Dette udgør et af de 
helt store problemer for den amerikanske økonomi i dag. 

Fig. 23.5 Eksport og import i verdens store lande i 2009.
Kilde: WTO, International Trade Statistics, 2010.

Kina er blevet verdens største eksportør i 2009
Box
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2. Danmarks udenrigshandel

Når du går på indkøb i en udenlandsk by, bliver du sikkert lidt glad og 
stolt, når du møder danske varer på hylderne. Øl fra Carlsberg, bacon fra 
Tulip, tv’er fra B&O eller legetøj fra LEGO er bare nogle få eksempler på, 
hvad der findes af danske varer i udlandet. 
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2.1 Hver fjerde arbejdsplads skabes via eksporten 
Den danske økonomi er en åben økonomi, som er meget afhængig af ud
landet. Hvis vi kun ser på industrien, landbruget og olien, så udgør eks
porten 71 % af produktionen i disse 3 sektorer, se fig. 23.6 nedenfor. 

Produktionsværdi

Industri m.v.
625 mia. kr.

Landbrug m.v.
75 mia. kr.

Eksport
543 mia. kr.

71 %

Olie/gas
61 mia. kr.

I alt 761 mia. kr.

Fig. 23.6 Eksportens andel i produktionserhvervene, 2008.  

Eksporten har også stor betydning for beskæftigelsen i Danmark. Det 
skønnes, at ca. 650.000 personer (hver 4. arbejdsplads) beskæftiger sig 
med at fremstille varer til eksport. Vestas, LEGO, Danfoss, Grundfos, 
ECCO, B&O, Novo Nordisk, Novozymes, Carlsberg og Danish Crown er 
nogle af de store danske virksomheder, som er helt afhængige af at kunne 
eksportere størstedelen af deres produktion.

2.2 Hvorfor har Danmark så stor udenrigshandel?
Når Danmark har en så stor udenrigshandel, skyldes det flere ting:

•	 Vi har mangel på de fleste råstoffer.
•	 Klimaet forhindrer og begrænser produktionen af en lang række varer.
•	 Globaliseringen, som medfører, at virksomhederne ofte søger hen, 

hvor produktionen af varer er billigst. Det kaldes også outsourcing 
(se kapitel 16). 
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I nedenstående fig. 23.7 og 23.8 vises, hvorledes eksporten og importen 
fordeler sig på forskellige varegrupper.

Det fremgår af fig. 23.7, at hele 77 % af eksporten er industrivarer. Figu
ren viser også, at Danmark har en stor eksport af olie og gas (10 %). Dette 
hænger sammen med de store olie og gasforekomster i Nordsøen. 10 % af 
vores eksport er landbrugsprodukter. 

Størstedelen af de varer, der importeres, er råstoffer og halvfabrikata  
(39 %) og maskiner (13 %). Disse importvarer anvendes typisk i industri 
og landbrug. 39 % af al import er varer til forbrug og biler. Vi kender det 
alle sammen fra tøj, elektronik og biler, som stort set ikke produceres i 
Danmark, men der er også stor import af fødevarer, møbler, værktøj mv. 

Danmark har stadig en import af brændsel, der udgør 7 % af den samlede 
import til landet. Dette tal har været stærkt faldende i takt med udbyg
ningen af olie og gasfelterne i Nordsøen. I 1980 udgjorde importen af 
brændselsstoffer 22 % af den samlede import. 

Fig. 23.7 Eksporten fordelt på varegrup
per, 2009.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Fig. 23.8 Importen fordelt på varegrupper, 
2009.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Importen fordelt på 
varegrupper 2009

Råstoffer og 
halvfabrikata

39 %

Brændsel
7 %

Maskiner
13 %

Varer til 
forbrug

32 %

Biler mv.
 7 %

Andre varer 2 %

Eksporten fordelt på 
varegrupper 2009

Industriprodukter
77 %

Andre produkter 3 %

Olie og gas
10 %

Landbrugs-
produkter

10 %
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2.4 Hvilke lande handler Danmark med? 
I Danmark er vi især afhængige af vores nabolande, når vi handler. Det 
fremgår af nedenstående fig. 23.9. 

Fig. 23.9 Andel af Danmarks eksport til udvalgte lande i 2009.
Kilde: Danmarks Statistik 2011.

Figuren viser, at Tyskland er klart vores største samhandelspartner. 17 
% af Danmarks handel foregår med Tyskland. Sverige og Storbritannien 
kommer på de følgende pladser. Det er med andre ord helt tydeligt, at det 
er nabolandene, som er vores vigtigste samhandelspartnere. 

Tilsammen står EUlandene for 70 % af Danmarks samhandel. Det be
tyder, at landene uden for EU, hver for sig, har en beskeden del af den 
danske udenrigshandel. Norge og USA har en andel af den danske handel 
på ca. 56 %, mens alle øvrige lande ligger væsentligt under dette niveau. 

Ser vi på importen, er mønstret det samme. Det også nærmarkederne, 
der er vigtigst for Danmark. Her er Kina dog de seneste år kommet ind 
på en 4. plads. 6,5 % af Danmarks import kom fra Kina i 2009. 
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Relationen til udlandet er betalingen i USD, som i dette tilfælde er en 
valutaindtægt på betalingsbalancen.

Forholdet mellem valutaindtægter/-udgifter og betalingsbalancen 
kan forklares på følgende måde: 

•	 Hvis valutaindtægter er større end valutaudgifter, er der overskud 
på betalingsbalancens løbende poster. 

•	 Hvis valutaindtægter er mindre end valutaudgifter, er der under-
skud på betalingsbalancens løbende poster.

Betalingsbalancen opgøres i to hovedgrupper af poster: 

•	 Løbende poster 
•	 Kapitalposter 

3.1 De løbende poster 
De løbende poster kan sammenlignes med resultatopgørelsen i en almin
delig virksomhed. Her opgøres valutaindtægterne og valutaudgifterne i 
en række delbalancer. 

Opstiller vi et regnskab over de løbende poster, fremgår det, hvilken be
tydning de enkelte balancer har, og i hvilken udstrækning der er overskud 
eller underskud. 

Betalingsbalancens løbende poster 2009 (mia. kr.)

Delbalancer
Valuta-

indtægter
Valuta

udgifter
Overskud /
Underskud

Varehandel (eksport/import)
Søtransport
Rejser
Øvrige varer og tjenester
EU
Renter og udbytter
Andre overførsler

487
139
33

123
9

169
11

452
106
48

119
20

126
34

35
33

–15
4

–11
43

–23

Løbende poster i alt 971 905 66

Fig. 23.10 Betalingsbalancens løbende poster 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2011. 
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Fig. 23.11 Betalingsbalancens løbende poster 1970  2010, i mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Fig. 23.11 viser, at underskuddet på de løbende poster især steg fra 
midten af 1970’erne og frem til midten af 1980’erne. Det skyldes i høj 
grad de 2 oliekriser i 1973 og 1979. Siden 1990 er det gået rigtig flot med 
betalingsbalancen, der har været pæne overskud næsten alle år. 

Det overskud, der har været på betalingsbalancens løbende poster i det 
meste af 1990’erne, har gjort det muligt for Danmark at nedbringe ud
landsgælden. 

Nu vil du måske spørge: ”Har det nogen betydning, om der er overskud 
eller underskud på betalingsbalancen?” Hvis der er underskud, må vi låne 
i udlandet. De store underskud fra 1973  1989 betød, at udlandsgælden 
steg til over 320 mia. kr. Til gengæld har de store overskud de seneste 17 
år betydet, at udlandsgælden nu er vendt til en situation, hvor udlandet 
skylder os penge. 
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4. Udlandsgælden
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Udviklingen i gælden vises i fig. 23.12. Her vises gælden i mia. kr. 

Fig. 23.12 Udlandsgælden i Danmark 1970  2010 i mia. kr. 
Kilde: Nationalbanken 2011.

I slutningen af 1980’erne havde udlandsgælden et omfang på over 300 
mia. kr. Siden 1990, hvor vi fik overskud på betalingsbalancens løbende 
poster, har udlandsgælden været faldende. Og det, at gælden i dag har 
negativt fortegn, er et udtryk for, at vi har netto tilgodehavender i ud
landet, dvs. udlandet skylder os penge. Det er klart en meget gunstig 
udvikling, vi har gennemløbet de seneste 17 år. 

Når vi handler med udlandet, kan vi ikke 
kun bruge danske kroner. Her er det nød
vendigt at have euro, USdollar, engelske 
pund eller japanske yen for at gennemføre 
handlen. 
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5. Valuta
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6. Valutakursen

Prisen på valuta kaldes valutakursen. Valutakurserne kan svinge meget 
fra år til år, og nogle gange fra dag til dag. 

Valutakursen 100 USdollar = 567 DKK viser, at man skal betale 
567 danske kroner, når man køber 100 USdollar. 

Valutakurserne fastsættes på valutabørserne rundt om i verden. Alle va
lutahandlere er i direkte forbindelse med andre landes valutabørser. Der
for bliver kurserne altid ens i forskellige lande. F.eks. er kursen på danske 
kroner i forhold til USdollar ens i New York, London og Stockholm. 

Nedenstående figur viser udviklingen i valutakursen fra 2009 til 2010 for 
en række valutakurser, som er vigtige for Danmark.

Udvalgte valutakurser

Valuta Dec. 2009 Dec. 2010 Ændring i %

Euro (EUR)

US-dollar (USD)

Pund Sterling (GBP)

Svenske kroner (SEK)

Norske kroner (NOK)

744

521

832

71

89

745

567

874

83

95

+ 0,1

+ 8,8

+ 5,0

+ 16,9

+6,7

Fig. 23.13 Udvalgte valutakurser i 2009 og 2010. 
Note: Valutakurserne er fra den 27. dec. 2009 og 27. dec. 2010. 

Kursen på euro er stort set uændret. Det skyldes, at vi har et fastkurs
valutasamarbejde med eurolandene. Det betyder, at valutakursen altid 
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Euroland 
Der er nu 17 lande, som deltager i samar
bejdet om euroen og har opgivet deres egen 
valuta. Det har stor betydning for disse 
lande, at de har en fælles valuta. Populært 
kalder man samarbejdet med de 17 lande 
for Euroland.

Euro-lande Ikke-euro-lande

Belgien

Tyskland

Irland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Cypern

Luxembourg

Malta

Holland

Østrig

Portugal

Slovenien

Slovakiet

Finland

Estland (2011)

Danmark

Sverige

Storbritannien

Letland

Litauen

Polen

Ungarn

Tjekkiet

Rumænien

Bulgarien

Fig. 23.14 Eurolande og ikkeeurolande i 2011.

Hvorfor har Danmark ikke euro? 
I Danmark var der stor uenighed om, hvorvidt 
vi skulle tilslutte os den fælles EUvaluta. Sva
ret blev givet ved en folkeafstemning i 2000, 
hvor et flertal stemte imod dansk deltagelse 
i den fælles valuta. Vi beholdt derfor kronen. 
Om det er en fordel eller en ulempe, er der stor 
diskussion om blandt politikere og økonomer. 

Euromønterne har en fælles for
side. Men på bagsiden har hvert 
land valgt et særligt motiv. Her er 
det en spansk euro, der har et por
træt af landets konge. 
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