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323.000 danske fuldtidsjobs 
knyttet til EU’s indre marked 

Resumé 
Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet er selve fundamentet for 
den danske velstand. Det største danske eksportmarked er EU’s indre marked, der i dag 
udgør knap 60 pct. af den danske eksport. Det gør, at mange virksomheder og 
medarbejdere i Danmark er knyttet til eksport til lande i EU’s indre marked.  
 
I Danmark er 180.000 fuldtidsjobs direkte knyttet til eksport af varer og tjenester til 
lande i det indre marked. Det kan eksempelvis være ansatte hos en dansk 
medicinalproducent, der afsætter medicin til lande i det indre marked. Desuden er 
143.000 fuldtidsjobs i Danmark indirekte knyttet til eksport i det indre marked. Det kan 
eksempelvis være en dansk rengøringsvirksomhed, som udfører rengøring hos en dansk 
medicinalproducent, der eksporterer til det indre marked. Det betyder, at samlet er 
323.000 fuldtidsjobs i Danmark enten direkte eller indirekte knyttet til eksport af varer 
og tjenester til lande i EU’s indre marked. Det svarer til mere end hver femte private 
fuldtidsjob i Danmark.  
   

Figur 1: 323.000 fuldtidsjobs er knyttet til eksport til det indre marked 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik og WOID 

Note: Data fra WOID er fremskrevet fra 2014 til 2017 på baggrund af dansk vækst i eksport til de enkelte lande. 

 
Af: Kristian Skriver, økonom og Morten Wernersen, studentermedhjælper 
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59 pct. af dansk eksport går til lande i det indre marked 

For en lille åben økonomi som den danske, at det afgørende for vores velstand, at vi 
handler med andre lande. Danske forbrugere høster store gevinster, når import af varer 
og tjenester fra andre lande giver større forbrugsmuligheder – både gennem lavere 
priser og større udvalg.  
 
Når danske virksomheder eksporterer varer og tjenester til udlandet, bidrager det til 
vækst i dansk økonomi. I dag er eksport en så væsentlig del af den danske økonomi, at 
det udgør mere end halvdelen af dansk BNP. EU’s indre marked er det absolut største 
danske eksportmarked og udgjorde 59 pct. af den samlede danske eksport i 2018, 
hvilket svarer til 720 mia. kr. Det understrejer vigtigheden af den handel, Danmark 
foretager med det indre marked.  
 
Det er især varer, der eksporteres til det indre marked. Sidste år blev 62 pct. af den 
samlede danske vareeksport solgt til lande indenfor EU’s indre marked.  
 
Eksport af tjenester til det indre marked udgjorde sidste år 54 pct. af den samlede 
danske tjenesteeksport. Det svarer til 239 mia. kr. Tjenesteeksporten til resten af 
verden består i høj grad af søtransport. Hvis man ser bort fra søtransport, udgør 
tjenesteeksporten til det indre marked 73 pct. af den samlede danske tjenesteeksport. 
   

Figur 2: Det største danske eksportmarked er EU’s indre marked 

  

Kilde: Danmarks Statistik, betalingsbalancestatistikken 

Note: Det er langt til grund, at det indre marked udgør EU28 og Norge 

Hver femte private fuldtidsjob er knyttet til EU’s indre marked 

Med en eksport på 720 mia. kr. hvert år er mange danske virksomheder og 
arbejdspladser knyttet op på eksport til lande i EU’s indre marked. I Danmark er 180.000 
fuldtidsjobs knyttet direkte til eksport i det indre marked. Det kan eksempelvis være en 

62%

38%

Varer

54%

46%

Tjenester

Det indre
marked

Resten af
verden



 

323.000 danske fuldtidsjobs knyttet til EU’s indre marked  /  Dansk Erhverv   •   

maj 2019 3 

medarbejder, der er ansat ved en medicinalproducent, som eksporterer medicin til lande 
i det indre marked. 
 
Derudover er 143.000 fuldtidsjobs i Danmark indirekte knyttet til eksport i det indre 
marked. Det kan eksempelvis være en medarbejder i en dansk rengøringsvirksomhed, 
som udfører rengøring hos en dansk medicinalproducent, der eksporterer til det indre 
marked.  
 
Det betyder, at der samlet er 323.000 fuldtidsjob i Danmark, som enten er direkte eller 
indirekte knyttet til eksport til lande i det indre marked. Det svarer til hver femte private 
fuldtidsjob i Danmark.  
 
Samlet er 337 mia. kr. af Danmark bruttoværditilvækst (BVT) direkte og indirekte knyttet 
op på eksport til lande i EU’s indre marked.  
   

Figur 3: 323.000 fuldtidsjobs er knyttet til eksport til det indre marked 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik og WOID 

Note: Data fra WOID er fremskrevet fra 2014 til 2017 på baggrund af dansk vækst i eksport til de enkelte lande. 

Se nærmere metode i boksen på følgende side.  
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Sådan har vi gjort 
 
For at kvantificere hvor mange arbejdspladser, der er knyttet til eksport til 
lande indenfor EU’s indre marked, er Dansk Erhvervs Input-Output-model 
for den danske økonomi benyttet. Dansk Erhvervs Input-output-model er 
udviklet med udgangspunkt i de almindelige principper for input-output-
modeller. 
 
Dansk Erhvervs Input-output-model kortlægger i detaljeret omfang de 
økonomiske strømme mellem brancherne i den danske økonomi. Det kan 
benyttes til at omsætte hvordan de direkte effekter af at enkelte brancher 
eksport til lande i det indre marked spreder sig rundt til andre brancher i 
den danske økonomi, og dermed indirekte giver anledning til omsætning og 
jobs i andre brancher.  
 
Når man anvender resultaterne i analysen, skal man være meget varsom. En 
input-output-model som Dansk Erhvervs er ikke en generel ligevægtsmodel, 
der tager hensyn til eventuelle kapacitetsbegrænsninger i økonomi. Man kan 
ud fra resultaterne ikke tolke, hvad der ville ske, hvis vi ikke havde det indre 
marked. I så fald vil en række ligevægtsmekanisme komme i spil, som 
analysen ikke tager højde for. 
  
Der tages udgangspunkt i beskæftigede omregnet til fuld tid. Det vil sige, at 
hvis eksempelvis to fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i en virksomhed 
bruger halvdelen af arbejdstiden med eksport til det indre marked, er det 
lagt til grund, at det er 1 fuldtidsbeskæftiget. Det betyder, at formentlig er 
endnu flere end 323.000 beskæftigede i Danmark knyttet til eksport til 
lande i EU’s indre marked. I beregning af fuldtidsansatte er det lagt til 
grund, at en fuldtidsbeskæftiget årligt arbejder 1.924 timer. 
 
Der medtages desuden ikke de såkaldte inducerede effekter, der belyser 
beskæftigelseseffekter af privat forbrug.  
 
Dansk Erhvervs input-output-tabel er baseret på tal for 2017 samt en 69-
gruppering af brancherne. Analysen er baseret på World Input-Output 
Database (Timmer m.fl. (2015)), hvor det seneste år er 2014. Data heraf er 
fremskrevet fra 2014 til 2017 på baggrund af dansk eksportvækst til de 
enkelte lande.   
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 16. maj 2019 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs 
analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Kristian Skriver på 
KSO@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.  
 
Henvendelser angående EU kan ske EU-chef Lasse Hamilton Heidemann på 
LHH@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6595. 


