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Fig. 20.1 Hvor kommer produkterne fra?

Ovenstående billede viser, hvordan en ganske almindelig ung fyr er en del 
af globaliseringen i verden. Det interessante i denne sammenhæng er 
de forskellige genstande, han bærer.

Alle produkterne kan være købt i Danmark, men ingen af dem er formo-
dentlig produceret i landet. Tværtimod vil de komme fra et bredt udsnit af 
lande fordelt over hele jorden. Alt tøjet kommer fra lande i Asien (bukser 
fra Kina, taske fra Indonesien og jakke fra Indien). iPhone’en er fra USA, 
brillerne fra Tyskland osv. McDonald’s og Bacardi Breezer kan også ud-
gøre en del af forbruget. Det kan også være, at du er en af de mange unge, 
der efter din uddannelse vil tage et sabbatår og rejse til Thailand eller 
Sydamerika. Måske har du planer om at uddanne dig på et udenlandsk 
universitet.
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289Globalisering Kap. 20

Fig. 20.2 Indeks for verdenshandlen og verdens BNP 1970 – 2010, 1970=100.
Kilde: WTO, International Trade Statistics, 2011.

1.1 Globalisering af produktionen
Væksten i verdens produktion og handel har skabt grundlag for, at virk-
somhederne har kunnet vokse sig store og blive stadig mere internationale.

Du kender sikkert til flere store danske virksomheder: NOVO, Carlsberg, 
Mærsk, Lego, Danfoss, Grund  fos, Vestas og Ecco er nogen af de meste 
kendte. Alle disse virksom-
heder havde aldrig nået 
den størrelse og omsætning 
og haft så stor en beskæfti-
gelse, som de har i dag, hvis 
ikke de havde været en del 
af globaliseringen. De fle-
ste af disse virksomheder 
er kendetegnet ved, at over 
90 % af deres omsætning 
ligger uden for Danmarks 
grænser.

Verdenshandel og -produktion 1970-2010
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Lego er en af verdens største legetøjsproducenter. 
Således står den danske virksomhed for 7 % af det 
samlede legetøjssalg i hele verden. 
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290 Kap. 20 Globalisering

Tidsmæssigt kan man dele globaliseringsprocessen op i 3 faser:
•	 Eksportfase fra ca. 1950 – 1975
•	 Internationaliseringsfase fra ca. 1975 – 1995
•	 Globaliseringsfase tiden efter ca. 1995 –

I fig. 20.3 ser du den udvikling, der typisk har kendetegnet danske virk-
somheder, som i dag kan betegnes som globale selskaber. Kortet er en 
generalisering af processen, men gælder for den udvikling, som mange af 
de nævnte danske virksomheder fra forrige side har gennemgået.

Eksportfasen i fig. 20.3 er tidsmæssigt fastlagt til perioden 1950’erne 
-1970’erne. I denne fase foregik hele produktionen i Danmark, og hoved-
markedet var det lokale hjemmemarked. Når hjemmemarkedet var mæt-
tet, rettede virksomheden blikket mod de nærmeste nabolande, og ekspor-
terede en mindre del af produktionen til disse lande.

Fig. 20.3 De 3 faser i globaliseringsprocessen.

eksportfase  
1950’erne-1970’erne

internationaliseringsfase 
1970’erne-1990’ere

Globaliseringsfase 1990’erne-2010’erne
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De rigtig store koncerner i verden har en omsætning, som er større end 
det samlede danske bruttonationalprodukt (1.650 mia. kr. i 2010). Her 
taler vi om koncerner, der alle har deres oprindelse i et enkelt land. Men 
i dag er virksomhederne 
globale og har en væsent-
lig del af omsætningen i 
andre lande.

Figuren viser de største 
internationale koncer-
ner. Med supermarkeds-
kæden Wal-Mart som ek-
sempel kan vi se, at den 
samlede omsætning er 
2.320 mia. danske kroner 
og over 2 mio. ansatte.  

Verdens største virksomheder

nr. Virksomhed

omsæt-
ning mia. 

dKK Ansatte Land Branche

1 WalMart Stores 2.320 2.100.000 USA Detailhandel

2 Royal Dutch Shell 2.080 97.000 UK/Holland Olie

3 Exxon Mobil 1.951 104.000 USA Olie

4 BP 1.699 80.000 UK/Holland Olie

5 Sinopec Group 1.504 640.000 Kina Olie

6 China National Petroleum 1.321 1.600.000 Kina Olie

7 State Grid 1.245 1.564.000 Kina Energi

8 Toyota Motor 1.220 318.000 Japan Biler

9 Japan Post Holdings 1.122 233.000 Japan Post

10 Chevron 1.080 62.000 USA Olie

13 Volkswagen 924 400.000 Tyskland Biler

144 A.P. MøllerMærsk Group 309 108.000 Danmark Shipping/olie

Fig. 20.4 Verdens største virksomheder i 2011. 
Kilde: Fortune, 2012.

Supermarkedskæden Wal-Mart er verdens største virk-
somhed med over 2 mio. ansatte.
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De største koncerner i verden arbejder næsten alle sammen inden for 
olie og energi. Som noget nyt er der flere kinesiske virksomheder på top-
10-listen. Den bedst placerede danske virksomhed er A.P. Møller-Mærsk 
på en plads som nr. 144. Carlsberg, som vi nævnte før, er placeret som 
nummer 583.

1.3 årsager til økonomisk globalisering
Hvad er så grunden til, at globaliseringen tager fart i 1990’erne? Her kan 
vi nævne de vigtigste årsager til den økonomiske globalisering:
•	 Forskelle i lønniveau
•	 Færre handelshindringer mellem lande
•	 Lavere transportomkostninger
•	 IT-udvikling

1.4 Forskelle i lønniveau
De meget lave lønninger var en vigtig årsag til, at en del produktion 
allerede i 1970’erne blev udflyttet til visse asiatiske ulande. Lønniveauet 
er stadig meget lavt i ulandene, men også i de østeuropæiske lande er 
omkostningerne væsentligt under niveauet for de gamle EU-lande.

Fig. 20.5 taler sit klare sprog. Hvis du kun ser på lønomkostningerne, 
kan man aflønne 16 kinesere eller 6 polske arbejdere med den løn, en 
dansker skal have. Inden vi fortaber os for meget i denne rene lønsam-
menligning, er der andre forhold, der også skal tages højde for. Typisk er 

Sammenligning af månedsløn

Månedsløn 
pr. arbejder i 
 danske kroner

35.000

5.500

2.200

1 dansk arbejder

6 polske arbejdere

16 kinesiske arbejdere

Fig. 20.5 Lønforskelle i Danmark, Polen og Kina i 2010.
Kilde: ILO, Key Indicators of Labor Market, 2012 Database.
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danske arbejdere mere effektive end de 2 andre landes arbejdere. Ligele-
des er der en del andre omkostninger og samfundsmæssige forhold, der 
gør, at sammenligningen ikke er helt så enkel.

Arbejdsintensive industrier flytter til lavtlønsområder
Arbejdsintensive industrier er produktioner, hvor lønnen udgør en 
meget væsentlig del af omkostningerne. Som et typisk eksempel kan næv-
nes tøjproduktion. Dette er en produktion, som er svær at automatisere. 
Konsekvenserne af dette kan du se i fig. 20.6, der viser beskæftigelsesud-
viklingen i denne branche i Danmark siden 1970.

Fig. 20.6 Beskæftigelse i tekstil- og læderindustrien 1970 – 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2012.

Ser vi på antallet af medarbejdere i den danske tekstil- og læderindustri, 
er den faldet med 70.000 siden 1970. Fra 77.000 ansatte i 1970 til ca. 
7.000 ansatte i 2010.

For hele industrien, under ét, har faldet også været betragteligt.

Fig. 20.7 Beskæftigelsen i hele industrien 1970 – 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2012.
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Fig. 20.8 Prisen på en iPhone fordelt på områder.

Næsten alle dele af en iPhone produceres i Taiwan, Singapore, Japan eller 
Sydkorea, og telefonerne samles i Kina. Alligevel går hovedparten af om-
sætningen til USA. Det skyldes, at udviklingen af software og fortjeneste 
til detailhandel og Apple udgør en meget stor andel af den samlede omsæt-
ning. Kun 150 USD eller ca. 30 % tilfalder landene i Asien, mens de sidste 
70 % går til virksomheder i USA. Denne fordeling gør sig sikkert også gæl-
dende for en række andre industriproducenter. Tænk på en virksomhed 
som Danfoss, der producerer termostater i Kina. Her tilfalder udvikling, 
markedsføring, design og overskud også hovedafdelingen i Danmark.

Kilde: Baseret på: FP – Foreign Policy, dec. 2011 og Computer World.

Globaliseringen har ikke kun et økonomisk udtryk. Rent kulturelt har vi 
i mange årtier været stærkt påvirket af især den amerikanske kultur, 
men også andre europæiske lande har præget den kulturelle udvikling 
i Danmark. For det første er der den sproglige kultur. I det danske 
sprog har vi utrolig mange låneord fra engelsk, tysk og fransk (spørg dine 
sproglærere).

Prisen på en iPhone fordelt på områder

Pris i USA: 
500 USD

USA
Udvikling 125 USD

Detalilhandel + markedsføring 100 USD
Profit Apple 125 USD

Produktion af komponenter i Asien
140 USD

Samling Kina
10 USD

2. Kulturel globalisering
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Vi skal nu se på, hvilke lande der har haft fordel af globaliseringen. Ud 
fra en økonomisk betragtning står det klart, at stort set alle lande, med 
undtagelse af de fattigste ulande i bl.a. Afrika, indtil nu har fået store for-
dele af de stadig større og tættere økonomiske forbindelser, der er blevet 
etableret mellem verdens lande de seneste 30 år. 

Ser vi på størrelsen af det samlede BNP i nogle af verdens største økono-
mier i 2010, fremgår det, at USA klart har det største BNP med Kina og 
Japan på de følgende pladser.

Men de lande som har haft den største vækst de seneste 20 år, er ikke de 
“gamle ilande”, men de unge vækstøkonomier. Skal vi pege på en gruppe 
lande, der har fået særligt mange fordele, skal pilen rettes mod landene i 
Asien. Her er det Kina, der har førertrøjen nu, men lande som Sydkorea, 
Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam og Indien m.fl. har også haft ganske 
betragtelige økonomiske vækstrater.

Men hvad sker der, hvis vi ser nogle årtier frem? Så har den økonomiske 
verdensorden ændret sig ganske markant. 

4. Verdens største økonomier

Fig. 20.9 BNP i verdens største lande i 
2010. 
Kilde: World Bank, 2012.
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Fig. 20.10 Forventet BNP i verdens 
største lande i 2050.
Kilde: Goldman and Sachs, 2012
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Fig. 20.10 Forventet BNP i verdens 
største lande i 2050.
Kilde: Goldman and Sachs, 2012
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Her vil de samme asiatiske lande, med stor sandsynlighed, fortsætte 
deres kraftige økonomiske vækst. Landene vil mht. økonomisk udvikling 
hastigt nå det niveau, vi har i Vesten.

Mens det i 2010 var USA, Japan og Tyskland, der var toneangivende 
lande, skifter det helt frem mod 2050.  Kina overhaler USA og bliver 
verdens største økonomi, mens Indien, Brasilien og Rusland vil overhale 
Japan, Tyskland og Frankrig.  

BriK-landene
Der vil ske store ændringer i de økonomiske størrelsesforhold i de kom-
mende årtier. De økonomisk set store lande vil være nogle nye lande i 
2050. USA vil blive overhalet af Kina i 2027 som verdens største økonomi.

Ifølge en fremskrivning foretaget af den amerikanske investeringsbank 
Goldman og Sachs vil de store vækstøkonomier være de såkaldte BRIK-
lande. Det står for Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Disse landes 
vækstrater vil være så høje de kommende årtier, at de økonomisk overha-
ler de gamle store dominerende økonomier. I fig. 20.11 er det vist, hvornår 
de 4 BRIK-lande vil overhale de “gamle lande”. 

Hvornår overhaler BriK-landene?

 Frankrig Tyskland japan USA

Kina 2006 2008 2010 2027

Indien 2019 2023 2032 –

Rusland 2024 2029 2037 –

Brasilien 2027 2029 2034 –

Fig. 20.11  Hvornår overhaler BRIK-landene?
Kilde: Goldman and Sachs, 2011.

Fx viser figuren, at Kina økonomisk set har overhalet Japan i 2010, og i 
2027 vil USA blive skubbet ned på 2. pladsen efter Kina. Indien vil blive 
en større økonomi end Tyskland i 2023 og større end Japan i 2032.

Det er vigtigt at tænke på, at der i de 4 BRIK-lande lever 3 mia. menne-
sker, hvilket udgør 40 % af klodens befolkning. 

Der er ingen tvivl om, at verden ændrer sig hele tiden, og det sker i et 
stadig hurtigere tempo, og meget vil se anderledes ud om blot 20 år.
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