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Fig. 21.1 Andel af verdens vareeksport fordelt på lande.
Kilde: www.wto.org

Se på dette kort. Det viser, hvilke lande der dominerer verdenshandlen. 
USA, EU og Kina er mørkerøde, hvilket betyder, at de står for hovedpar-
ten af verdenshandlen. 

Til gengæld har Afrika og store dele af Sydamerika og Asien ikke så store 
andele.

I dette kapitel skal vi se nær-
mere på udviklingen i verdens-
handlen og mere konkret foku-
sere på Danmarks rolle.

Det handler væsentligt om, 
hvilke varer danske virksomhe-
der sælger (eksporterer) til ud-
landet, og hvilke varer vi køber 
(importerer) fra udlandet.

Hvad er eksport og import?

Eksport

Import

Varer, der sendes ud af Danmark, kaldes eksport.
Varer der sendes til Danmark, kaldes for import.
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interesse i at deltage i et internationalt samarbejde, der sikrer udenrigs-
handlen de bedst mulige vilkår. Man kan sige, at Danmark har en lang 
række politiske og økonomiske bindinger. Disse bindinger er forudsæt-
ningen 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 præget af en kraf-
tig økonomisk vækst. Det vigtigste for de europæiske lande var at undgå 
en ny krig. En vigtig forudsætning for at undgå krig var indbyrdes sam-
arbejde. Derfor blev der taget en lang række initiativer, der bl.a. gjorde 
meget for at fremme handlen mellem landene. Fx så en lang række in-
ternationale organisationer dagens lys i de første 10 år efter 2. ver-
denskrigs afslutning i 1945. FN, WTO, IMF, EU og Verdensbanken er 
de mest kendte internationale organisationer.

Det nye samarbejde og den økonomiske vækst fik stor betydning for ver-
denshandlens udvikling i de næste 50 år. Verdenshandlen bliver stort set 
fordoblet hvert 10. år. 

I fig. 21.2 er opstillet nogle kasser, hvor én kasse angiver omfanget af 
verdenshandlen i hele verden i 1950.

Fig. 21.2 Udviklingen i verdenshandlen målt i mængder i 1950, 1970, 1990 og 2010.
Kilde: WTO, International Trade Statistics, 2011. 

1. Udviklingen i verdenshandlen

Udviklingen i verdenshandlen

2010 = 621990 = 201970 = 6

1950 = 1
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I 1970 var verdenshandlen 6 gange større end i 1950, og i 2010 var den 
62 gange så stor som i 1950.

Den kraftige vækst i handlen har været hovedårsagen til:
•	 Den kraftige økonomiske vækst og stigning i levestandarden, som vi 

har oplevet, især i de industrialiserede lande gennem de seneste 50 år.
•	 En anden og måske vigtigere konsekvens er, at der stort set har været 

fred mellem de industrialiserede lande siden 2. verdenskrig. Der har 
været mange krige i verden, men de højt udviklede lande har ikke ind-
byrdes været i krig med hinanden.

1.1 Hvilke varer handles der med?
Hvilke varer er det så, 
der har størst betyd-
ning for verdenshand-
len? Det fremgår af fig. 
21.3, der viser forskellige 
varegruppers andel af 
verdenshandlen i 2010.

Fig. 21.3 viser, at olie 
og råstoffer udgør den 
største andel (ca. 20 
%) af verdens samlede 
eksport. Kontorudstyr, 
herunder IT, er kommet 
til at udgøre en stadig 
større andel af verdens-
handlen de seneste 20 
år. I dag tegner IT sig 
for 12 % af handlen. 
Det fremgår af figuren, 
at hovedparten af ver-
denshandlen består af 
forarbejdede produkter 
(maskiner, biler, kontor-
udstyr, kemiske produk-
ter mv.). Man er gode 
til at producere forar-

Verdenshandel fordelt på varegrupper
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Fig. 21.3 Verdenshandlen fordelt på varegrupper i 2010.
Kilde: WTO, International Trade Statistics, 2011.
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bejdede varer i Europa, USA og de 
nye industrialiserede lande i Asien. 
Asien med Kina i spidsen har de se-
neste 15 år haft en kraftig stigning 
i industriproduktionen og handlen 
med udlandet.

1.2 Hvilke lande dominerer  
verdenshandlen?
Hvilke lande er det, der dominerer 
verdenshandlen? Det er primært de 
store lande og regioner i verden. I fig. 
21.4 kan du se, hvordan fordelingen 
er mellem disse regioner. 

Det fremgår af fig. 21.4, at EU-lan-
dene under ét står for ca. 33 % af den samlede verdenshandel. På de 
følgende pladser kommer Kina med 11 % og USA med 8 %.

Verdenshandel skal 
skabe vækst

Den økonomiske vækst skal til-
bage som det øverste punkt på 
den politiske dagsorden, og intet 
middel er vigtigere end øget han-
del. Da 40 % af EU’s bruttonatio-
nalprodukt (BNP) stammer fra 
eksporten, har vi et påtrængende 
behov for at styrke handlen med 
især vores førende samhandels-
partnere.

Kilde: Baseret på Jyllands-Posten, 
10. december 2011.
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Fig. 21.4 Verdens varehandel fordelt på udvalgte 
lande i 2000 og 2010.
Kilde: WTO, International Trade Statistics, 2011.
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Bemærkelsesværdigt er det, at Kina i 
2000 kun stod for  4 % af verdenshand-
len. Andelen er frem til 2007 tredoblet 
og udgør i 2010 en værdi på over 1.600 
mia. USD.  

Som et eksempel på, hvor Kinas eks-
portvækst især har været markant, kan 
du i fig. 21.4 se Kinas andel af verdens-
handlen med tekstiler og tøj. I 2010 stod 
Kina for 40 % af den samlede eksport i 
verden.

Fig. 21.5 Kinas andel af verdenshandlen med 
tekstiler og tøj i 1990 – 2010.
Kilde: WTO, International Trade Statistics, 2011. 

B&O, LEGO, Grundfos, Danfoss, NOVO, Mærsk 
og Carlsberg er navne på nogle af de store danske 
virksomheder. Fælles for dem er, at de alle har 
hovedparten af deres omsætning og indtjening i 
udlandet, og de var aldrig blevet til så store virk-
somheder, hvis de ikke havde satset så kraftig på 
eksporten.  

2.1 Hver fjerde arbejdsplads skabes via  
eksporten 
Den danske økonomi er en åben økonomi, som er 
meget afhængig af ud lan det.

Hvis vi kun ser på industrien, landbruget og olien, 
så udgør eksportandelen 63 % af produktionen i 
disse 3 sektorer. Det kan du se i fig. 21.6.

Figuren viser, at industriens eksport udgør 400 mia. kr. Landbrugseks-
porten er på 72 mia. kr., og der eksporteres olie og gas for 51 mia. kr. Den 
samlede eksport fra disse 3 sektorer udgør 75 % af produktionsværdien i 
disse erhverv. Dvs. ¾ af produktionen eksporteres. 

Kinas andel af verdenshandlen 
med tekstiler og tøj
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2. danmarks udenrigshandel
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Fig. 21.6 Eksporten fra hovederhverv i Danmark og eksportens andel af produktionsvær-
dien i 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

Eksporten har med andre ord stor betydning for beskæftigelsen i Dan-
mark. Det skønnes, at ca. 700.000 personer i Danmark - hver fjerde ar-
bejdsplads - beskæftiger sig med at fremstille varer til eksport eller 
tilknyttede arbejdsfunktioner (transport, administration, udvikling, råd-
givning mv.).

2.2 Hvorfor har danmark så stor udenrigshandel?
Hvorfor har Danmark så stor udenrigshandel? Det skyldes flere forhold:
•	 Vi har mangel på de fleste råstoffer.
•	 Klimaet forhindrer og begrænser produktionen af en lang række varer.
•	 Globaliseringen, hvor den øgede konkurrence på verdensplan med-

fører, at virksomhederne ofte søger hen, hvor produktionen af varer 
er billigst. Det kaldes også outsourcing (se kapitel 20). Derfor bliver 
danske virksomheder nødt til at satse på produkter, som de er gode 
til at producere. Fx er vi i Danmark rigtig gode til at producere bl.a. 
svinekød, medicin, høreapparater, vindmøller og vandpumper. 

eksport fra hovederhverv

eksport i alt 
523 mia. kr. 
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•	 Et lille land kan ikke være selvforsynende med alle varer. Tænk, 
hvis Danmark selv skulle producere biler og flyvemaskiner, hvor der 
kun var en lille efterspørgsel inden for landets grænser. Dette ville 
skabe en urentabel produktion. Så det er en fordel for danske forbru-
gere og virksomheder, at de kan købe varerne billigere af udenlandske 
virksomheder.

•	 Danmark er medlem af flere internationale organisationer som 
FN, EU, WTO, IMF og OECD. Et af hovedformålene bag alle disse or-
ganisationer er, at handlen skal gøres fri mellem alle lande, da det vil 
være en fordel for alle landene og fremme den økonomiske vækst og 
velstand.

2.3 import af varer
På importsiden udgør varer til forbrug en væsentlig del af den samlede 
import. Det kan du se i fig. 21.7. 

Fig. 21.7 Import fordelt på varegrupper i % af samlet import i 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

Af figuren fremgår det, at det især er varer til anvendelse i produktio-
nen (det kaldes også for råstoffer og halvfabrikata), der udgør den største 
andel af importen. Men også forbrugsvarer har en betydelig vægt i im-
porten.     

Når man i Danmark skal producere industriprodukter, vil det i alle til-
fælde også kræve en import af en lang række råstoffer og halvfabrikata. 
Landbruget skal bruge foderstoffer, sprøjtemidler, maskiner, medicin mv.  

danmarks vigtigste importprodukter

 Til anvendelse i produktionen

 Varer til forbrug

 Maskiner mv.

 Brændsel, elektricitet mv.

 Transportmidler

 0 5 10 15 20 25 30 35 40
%
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2.4 Hvilke lande handler Danmark med?
Danmark er især afhængig af vores nabolande, når vi handler. Det frem-
går af nedenstående fig. 21.8 og 21.9.

Figurerne viser, at Tyskland er klart vores største 
samhandelspartner. 17 % af Danmarks eksport går til 
Tyskland, mens hele 21 % af importen kommer fra vores 
sydlige naboland.

Sverige og Storbritannien kommer på de følgende 
pladser. Det er med andre ord helt tydeligt, at det er 
nabolandene, som er Danmarks vigtigste samhandels-
partnere. 

Men det er værd at bemærke, at Kina har en stadig sti-
gende betydning for Danmarks udenrigshandel. Næsten 
8 % af den samlede import kommer fra Kina. Til gengæld 
har eksporten til Kina ikke så stor betydning endnu. 

Fig. 21.9 Danmarks import fordelt på lande 
2010. I % af samlet import.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

Fig. 21.8 Danmarks eksport fordelt på lande 
2010. I % af samlet eksport.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.
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Betalingsbalancen 2010

delbalancer
Valuta-

indtægter
Valuta-
udgifter

overskud/
underskud

Mia. kr.

Varehandel (eksport/import) 539 489   50

Søtransport 175 117   58

Rejser  31  48  17

Øvrige varer og tjenester  134 138    4

EU    9  19  10

Renter og udbytter  148 110   38

Andre overførsler   14  34  20

Betalingsbalancen i alt 1.050 955   95

Fig. 21.10 Betalingsbalancens løbende poster i mia. kr. i 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

I fig. 21.10 kan du se, hvor Danmark har overskud i forhold til udlandet:
•	 Varehandlen (eksport - import). Vi sælger flere varer, end vi køber i 

udlandet. I alt har vi et overskud 
på 50 mia. kr. på denne post.

•	 Søtransporten er en af vores 
styrker, især bidrager Mærsk 
stort til indtægterne på denne 
post. Søtransporten giver et over-
skud på 58 mia. kr.

•	 Øvrige varer og tjenester inde-
holder lønoverførsler fra fx. dan-
skere, der arbejder i udlandet, 
samt indkomster fra patenter og 
licenser mv. På dette område er 
der et lille underskud på 4 mia. kr. 

•	 Renter, der tidligere har udgjort 
en stor nettoudgift for Danmark, 
er i dag i et pænt plus, fordi vi har 
fået afviklet vores udenlands-
gæld. 

det blå danmark
Danske rederier beskæftiger di-
rekte omkring 30.000 medarbej-
dere. 
Lægger man hertil skibsbygning, 
udstyrsindustri, offshore og fi-
skeri, vokser tallet til 115.000 
personer. Virksomheder med til-
knytning til havet står for 4,2 
% af den samlede beskæftigelse 
herhjemme. 
Danske rederier transporterer 
faktisk 10 % af verdenshandlen, 
og 3 % af verdens tonnage ejes af 
danske rederier.

Kilde: Baseret på Berlingske,  
12. oktober 2011.
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I fig. 21.11 nedenfor er vist udviklingen i betalingsbalancen siden 1970.
 

Fig. 21.11 Betalingsbalancen i % af BNP i Danmark 1970 – 2012.
Kilde: Danmarks Statistik og Det Økonomiske Råd, efterår 2011. 
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Danmark har flere store rederier, der bidrager kraftigt til overskuddet på betalingsbalan-
cens løbende poster. Her er det et af Rederiet Nordens skibe. 
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Fig. 21.11 viser, at der var underskud på betalingsbalancen i 1970’eme 
og 1980’eme. Det skyldtes i høj grad de 2 oliekriser i 1973 og 1979, hvor 
kraftigt stigende oliepriser medførte en stor stigning i importudgifterne. 
Men siden 1990 er det gået rigtig flot med betalingsbalancen, og der har 
været pæne overskud næsten alle år.

Det overskud, der har været på betalingsbalancen siden 1990, har gjort 
det muligt for Danmark at afvikle udlandsgælden. 

3.1 Udlandsgælden
Nu vil du måske spørge: “Har det nogen betydning, om der er overskud 
eller underskud på betalingsbalancen”? Ja, det har det! Hvis der er un-
derskud, skal vi låne i udlandet. De store underskud fra 1973-1989 
betød derfor, at udlandsgælden steg til over 320 mia. kr. Til gengæld 
har de store overskud de seneste ca. 20 år betydet, at udlandsgælden nu 
er vendt til en situation, hvor udlandet skylder os penge.

I disse år tales meget om den offentlige gæld i Danmark og de fleste andre 
lande (se kapitel 17 om finanskrisen). Denne offentlige gæld er noget helt 
andet end udlandsgælden. Udlandsgælden viser, hvad Danmark under ét 
skylder eller har til gode i udlandet.    

I fig. 21.12 kan du se, hvordan udlandsgælden har udviklet sig siden 1970.

Fig. 21.12  Danmarks nettogæld til udlandet i mia. kr. 1990-2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.
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Eksempel
En ordre på 1 mio. USD skal leveres og betales om et halvt år. Det er nu 
meget afgørende for Vestas, om dollarkursen falder eller stiger.

Hvis kursen er: 1 USD = 5 DKK ved betalingen, modtager Vestas et beløb 
svarende til 5 mio. DKK.

Hvis kursen derimod er 1 USD = 6 DKK, modtager Vestas et beløb sva-
rende til 6 mio. kr. Dvs. 1 mio. kr. eller 20 % mere end i eksemplet, hvor 
kursen er 5 DKK.

Fig. 21.13 Dollarkursens betydning for Vestas eksportindtægter.

4.1 Valutakursen
Prisen på valuta kaldes valutakursen. Valutakurserne kan svinge 
meget fra år til år, og nogle gange fra dag til dag. På www.valutakurser.
dk kan du se udviklingen i valutakurserne dagligt.

Valutakursen viser prisen på fx 100 US-dollar = 578 DKK.

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. Fx. er kursen på danske 
kroner i forhold til US-dollar den samme i New York, London og Stock-
holm.

Fig. 21.14 viser udviklingen i valutakursen fra maj 2011 til december 
2011 for en række valutakurser, som er vigtige for Danmark.

eksempel på dollarkursen

1 mio. USD
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Valutakurser

 
Maj 

2011
dec. 
2011

Ændring i %

Euro (EUR) 746 743 0,4

USdollar (USD) 502 569 13,3

Pund Sterling (GBP) 839 884 5,4

Svenske kroner (SEK) 84 82 2,4

Kinesiske yuan (CNY) 78 90 15,4

Fig. 21.14  Valutakursen 2. maj og 19. december 2011.

Kursen på euro er meget konstant, mens de øvrige valutaer gennemløber 
større ændringer. Det engelske pund stiger med 5,4 %, og den svenske 
krone falder med 2,4 %.  

Både den amerikanske dollar og den kinesiske yuan stiger, med henholds-
vis 13 og 15 %. 

Hvad betyder disse kursændringer så for dansk økonomi?

Som vi så i fig. 21.13, opnår Vestas en fordel, fordi de får flere danske 
kroner, når de veksler USD. Vestas bliver mere konkurrencedygtige. 
Tilsvarende bliver en iPhone, som er importeret fra USA, dyrere i Dan-
mark. 

Når valutakursen falder, kaldes det for en devaluering.

Når valutakursen stiger, kaldes det for en revaluering.

Udviklingen i fig. 21.14 betyder, at USD, GBP og CNY er blevet reva-
lueret i forhold til den danske krone, mens den svenske krone er blevet 
devalueret.

4.2 eUro
I en lang række lande i Europa har man i dag fælles valuta, euro. Du 
har måske selv prøvet at rejse rundt i forskellige lande i Europa og bruge 
euro. I daglig tale kalder man samarbejdet mellem de 17 lande for Euro-
land.
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euroland
De 17 lande, som deltager i 
samarbejdet om euroen, har 
opgivet deres egen valuta. Va-
lutasamarbejdet blev låst fast 
i 1999. I 2002 blev medlems-
landenes valutaer ombyttet 
med euro, og man kunne for 
første gang betale med euro 
i butikker rundt omkring i 
Europa. Det har stor betyd-
ning for disse lande, at de har 
en fælles valuta.

Fig. 21.15  nedenfor viser en oversigt over de nuværende 27 EU-landes 
tilknytning til euroen.

eU-landenes deltagelse i eurosamarbejdet

Har indført euro

 Belgien  Italien  Finland Tyskland  

 Spanien  Luxembourg  Grækenland Holland

 Frankrig  Østrig  Portugal Irland

Slovenien Malta  Cypern Slovakiet

Estland

deltager i erM2

Danmark Letland Litauen

deltager ikke i euro eller erM2

Storbritannien Sverige Polen Ungarn

Tjekkiet Bulgarien Rumænien

Fig. 21.15 EU-landenes deltagelse i eurosamarbejdet.

Danmark og Storbritannien har et forbehold over for indførelse af 
euroen. Alle andre medlemslande af EU er i princippet forpligtede til at 
indføre euroen, når de lever op til de økonomiske kriterier for deltagelse.

17 lande har indført euro.
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