
 

 

 ANALYSE 

  

Eksportnedtur vil få regional 
slagside 

Risikoen for en global recession er steget mærkbart i løbet af 2019. Handelskrigen mel-
lem USA og Kina er generelt eskaleret siden sensommeren, og risikoen for et hårdt og 
ukontrollerbart brexit er stor. Det har kastet grus i den globale vækstmaskine, hvor både 
forbrugere og virksomheder har udskudt forbrug og investeringer. Opbremsningen er 
særligt tydelig på vores største og vigtigste eksportmarkeder. Tyskland har formentlig 
allerede bevæget sig ind i en teknisk recession, og der har samtidig været tæt på nul-
vækst i Sverige.  
 
Det er en bekymrende udvikling, da de danske virksomheder er meget afhængige af af-
sætningsmulighederne på vores eksportmarkeder. I 2018 var der en samlet eksport af 
varer og tjenester på knap 1.200 mia. kr., hvilket betyder, at ca. 525.000 danske jobs er 
direkte knyttet til eksporten. 
  
Dansk Erhvervs beregninger på baggrund af Danmarks Statistik input-outputmodel vi-
ser, at et større økonomisk tilbageslag på vores eksportmarkeder vil få betydelige nega-
tive konsekvenser for dansk økonomi. Konkret vil en nedgang i væksten på vores ek-
sportmarkeder på 2 procentpoint give anledning til et umiddelbart fald i eksporten på 24 
mia. kr. og et tab af knap 11.000 fuldtidsstillinger. Jobtabet vil med 6.400 fuldtidsstillin-
ger være størst i servicesektoren, mens jobtabet i industrien vil løbe op i 3.300 fuldtids-
stillinger. Det belyser, at mange servicevirksomheder både direkte og indirekte, som 
støtteerhverv, har en stor tilknytning til eksporten. Det er et betydeligt negativt stød, der 
alene vil kunne sende dansk økonomi i recession. I 2018 var der en BNP-vækst i vores 
aftagerlande på ca. 2,5%. 
   

Figur 1: Lavere vækst på vores eksportmarkeder rammer hårdt 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistiks input-output-tabel. 

Anm: Beregningerne er baseret på tal fra 2017.   
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Hvilke kommuner er mest sårbare over for et fald i eksporten?  
For at få et mere detaljeret billede af hvor sårbar dansk økonomi er over for et fald i 
eksporten, har vi beregnet eksportens andel af virksomhedernes samlede omsætning på 
tværs af landets 98 kommuner.  
 
Det er en opgørelse, der giver en indikation af, hvor i landet væksten og jobskabelsen er 
mest afhængig af eksporten. I den sammenhæng er det også interessant, at erfaringerne 
viser, at eksportvirksomhederne typisk er mere produktive og dermed giver et større po-
sitivt bidrag til væksten og jobskabelsen. Det betyder, at der typisk er en større jobkon-
centration og et højere lønniveau omkring de store eksportvirksomheder - og dermed 
også højere velstand. 
   

Figur 2: Eksportens andel af virksomhedernes omsætning (%) 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 

Hovedstadskommuner i top… 
Helt i top finder vi Tårnby kommune, hvor eksporten udgør hele 69% af virksomhedernes 
samlede omsætning. Herefter følger Gentofte (63%) og Gladsaxe (60%) kommune. Det 
er betydeligt over landsgennemsnittet på 27%. Det betyder, at 55.200 fuldtidsstillinger 
er direkte afhængige af eksporten i de tre kommuner. Københavns lufthavn er hovedsa-
geligt beliggende i Tårnby kommune. Dertil har Novo Nordisk og Novozymes hovedsæde 
i Gladsaxe, mens energiselskabet Ørsted har til huse i Gentofte.  

… men skarpt forfulgt af Ikast og Sønderborg kommune 
Herefter følger en række kommuner uden for hovedstadsområdet. På en delt fjerdeplads 
indtræder Ikast-Brande og Sønderborg kommune, hvor eksporten udgør 59% af virksom-
hedernes omsætning.  Det er kommuner, der bl.a. huser store virksomheder inden for 
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henholdsvis modetøj (Bestseller) og industrien (Danfoss og Linak). Det svarer til hen-
holdsvis 11.900 og 9.200 fuldtidsstillinger. På de følgende pladser kommer Middelfart 
og Aalborg kommune med en andel på henholdsvis 52% og 51%, svarende til 5.000 og 
22.100 fuldtidsstillinger.  
 
Andre kommuner, der udmærker sig, er Frederikshavn (49%), Randers (41%) samt Svend-
borg (34%) og Lemvig (34%). I de sønderjyske kommuner Aabenraa og Tønder er eksport-
andelen også relativ høj på henholdsvis 33% og 30%. 
 
I modsatte ende af skalaen finder vi Stevns kommune, hvor 5% af virksomhedernes om-
sætning af relateret til eksporten. Herefter følger en række kommuner på Vest- og Syd-
sjælland. Det er blandt andet Sorø (10%), Gribskov (11%) og Herlev (12%). 
   

Tabel 1: Top og bund 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 

 
Odense har samme eksportandel som Thisted 
Tager man udgangspunkt i landets fem største byer, så er der en bemærkelsesværdig 
forskel fra top til bund. I København og Århus udgør eksportandelen hhv. 45% og 44%. 
Der er herefter et betydeligt fald ned til landets tredjestørste by, Odense, hvor eksport-
andelen ligger på 24%. Det er samme niveau som i Thisted og Frederiksværk og under 
landsgennemsnittet på 27%. I Esbjerg, der er landets sjettestørste by, ligger eksportan-
delen på 34%. 
 
Få kommuner er ekstra udsatte over for et fald i eksporten 
Eksporten er en absolut hovedkilde til velstand herhjemme. Mange virksomheder har 
specialiseret sig inden for brancher, hvor de står stærkt i den globale konkurrence. Det 
har bl.a. løftet bytteforholdet betydeligt – altså det forhold at vi kan sælge vores eksport-
varer til en højere pris, end de varer vi typisk importerer. Det gør sig gældende både inden 
for industrien og i serviceerhvervene. 
 
Eksportvirksomhederne og deres støtteerhverv spiller en meget afgørende rolle for den 
økonomiske udvikling ude i deres lokalsamfundet. Det gavner ikke kun virksomhedens 
hjemkommune, men også det omkringliggende opland, hvor mange danskere pendler til 
og fra arbejde. I 2017 udgjorde danskerne gennemsnitlige pendlingsafstand 21,8 km, og 
der er har særligt været en stigning i pendlingsafstanden i kommunerne uden for landets 
byer over de seneste år.  
 

Rangering Kommune Eksportens andel af  

virksomhedernes omsætning

Rangering Kommune Eksportens andel af  

virksomhedernes omsætning

1 Tårnby 69% 92 Stevns 5%

2 Gentofte 63% 91 Albertslund 6%

3 Gladsaxe 60% 90 Rødovre 7%

4 Ikast-Brande 59% 89 Dragør 9%

5 Sønderborg 59% 88 Sorø 10%

6 Middelfart 52% 87 Gribskov 11%

7 Aalborg 51% 86 Herlev 12%

8 Frederikshavn og Læsø 49% 85 Guldborgsund 13%

9 Halsnæs 46% 84 Vordingborg 13%

10 København 45% 83 Holbæk 13%
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Det betyder, at flere kommuner nu fremstår mere sårbare over for et økonomisk tilbage-
slag på vores eksportmarkeder. Det gælder særligt i kommunerne uden for landets stør-
ste byer, hvor få store eksportvirksomheder har afgørende betydning for den lokale øko-
nomiske aktivitet og jobskabelse. I årerne efter finanskrisen så vi, at jobtabet var særligt 
tydeligt uden for de største byer, og at jobtabet berørte de mest konjunkturfølsomme og 
eksportorienterede virksomheder. Dertil var der et relativt stort jobtab i støtterhvervene 
inden for både industrien og serviceerhvervene. 
 

 
   

Tabel 2: Oversigtstabel 

Rangering Kommune Eksportens andel 
af virksomheder-
nes omsætning 

Antal årsværk tilknyttet eksport 

1 Tårnby 69% 12.100 

2 Gentofte 63% 12.700 

3 Gladsaxe 60% 30.400 

4 Ikast-Brande 59% 11.900 

5 Sønderborg 59% 9.200 

6 Middelfart 52% 5.000 

7 Aalborg 51% 22.100 

8 Frederikshavn 49% 5.700 

9 Halsnæs 46% 1.500 

10 København 45% 116.900 

Metode:  
 
Danmarks Statistik har udarbejdet en særkørsel for Dansk Erhverv, der indeholder 
omsætning og eksport fordelt på kommuner. Der er udelukkende taget udgangs-
punkt i private virksomheder. På denne baggrund har Dansk Erhverv beregnet hvor 
stor en andel af omsætningen, der udgøres af eksport.  
 
Der er en række kommuner, hvor det ikke er muligt at udarbejde eksport eller om-
sætning pga. Danmarks Statistiks regler for diskretionering. Derfor er disse kommu-
ner lagt sammen med en anden kommune. Det er tilfældet for Frederikshavn og 
Læsø, Ishøj og Vallensbæk, Kalundborg og Ringsted, Langeland og Ærø, Bornholm 
og Christiansø samt Odder og Samsø.  
 
I analysen er der taget udgangspunkt i omsætning, eksport og årsværk fordelt på 
CVR-numre (hovedsæde) fremfor arbejdssteder, fordi der ikke er tal for omsætning 
og eksport fordelt på arbejdssteder. Det har stor betydning for eksempelvis Kalund-
borg.  
 
Eksport er opgjort som forskellen mellem den enkelte virksomheds omsætning og 
indenlandske salg.  
 
Antal årsværk tilknyttet eksport er beregnet som eksportens andel af virksomheder-
nes omsætning ganget med antal årsværk. 
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11 Aarhus 44% 49.200 

12 Randers 41% 9.400 

13 Lyngby-Taarbæk 38% 6.200 

14 Hjørring 37% 4.800 

15 Fredensborg 37% 2.300 

16 Kerteminde 37% 1.800 

17 Rudersdal 37% 5.700 

18 Allerød 35% 3.900 

19 Svendborg 34% 3.000 

20 Hørsholm 34% 1.900 

21 Lemvig 34% 1.600 

22 Esbjerg og Fanø 34% 8.900 

23 Aabenraa 33% 5.300 

24 Assens 32% 2.300 

25 Høje-Taastrup 31% 9.000 

26 Hillerød 31% 3.600 

27 Tønder 30% 2.100 

28 Fredericia 30% 3.200 

29 Køge 30% 4.000 

30 Egedal 29% 1.500 

31 Bornholm 29% 1.800 

32 Kalundborg og 
Ringsted 

29% 3.700 

33 Kolding 29% 7.800 

34 Brønderslev 28% 1.600 

35 Lolland 28% 1.500 

36 Favrskov 28% 2.500 

37 Helsingør 28% 2.500 

38 Hedensted 27% 3.300 

39 Glostrup 27% 2.800 

40 Syddjurs 26% 1.500 

41 Hvidovre 26% 3.400 

42 Furesø 25% 1.600 

43 Vejen 25% 2.600 

44 Struer 25% 900 

45 Thisted 25% 2.400 

46 Odense 24% 10.000 

47 Frederikssund 24% 1.400 

48 Holstebro 24% 2.900 

49 Haderslev 24% 2.600 

50 Billund 24% 2.600 

51 Faaborg-Midtfyn 23% 2.200 

52 Nordfyns 23% 1.000 

53 Skanderborg 23% 3.300 

54 Ishøj og Vallens-
bæk 

23% 1.900 

55 Viborg 23% 4.800 

56 Lejre 22% 900 

57 Skive 22% 2.200 

58 Vejle 22% 5.700 
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59 Mariagerfjord 21% 2.000 

60 Herning 21% 4.700 

61 Ballerup 21% 7.100 

62 Slagelse 20% 2.200 

63 Brøndby 20% 4.300 

64 Nyborg 20% 1.000 

65 Varde 19% 2.100 

66 Silkeborg 19% 4.100 

67 Frederiksberg 18% 3.700 

68 Ringkøbing-Skjern 17% 2.700 

69 Vesthimmerlands 17% 1.400 

70 Greve 17% 1.600 

71 Horsens 17% 3.400 

72 Roskilde 16% 2.600 

73 Langeland og Ærø 16% 400 

74 Solrød 16% 400 

75 Morsø 15% 700 

76 Faxe 15% 900 

77 Norddjurs 15% 1.000 

78 Næstved 15% 1.600 

79 Jammerbugt 15% 900 

80 Odder og Samsø 14% 600 

81 Rebild 14% 900 

82 Odsherred 14% 600 

83 Holbæk 13% 1.500 

84 Vordingborg 13% 800 

85 Guldborgsund 13% 900 

86 Herlev 12% 2.000 

87 Gribskov 11% 600 

88 Sorø 10% 600 

89 Dragør 9% 100 

90 Rødovre 7% 600 

91 Albertslund 6% 1.900 

92 Stevns 5% 100 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Antal årsværk tilknyttet eksport er andel af private virksomheders omsætning, der er eksport, ganget med 

antal årsværk i kommunen. Antal årsværk tilknyttet eksport er afrundet til nærmeste 100. Enkelt kommuner er 

lagt sammen af pga. disktretionshensyn. 
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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-mo-
deller. 
 
Dansk Erhvervs Input-output-model kortlægger i detaljeret omfang de øko-
nomiske strømme mellem brancherne i den danske økonomi. Det kan benyt-
tes 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 analy-
sen 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 be-
skæftigelseseffekter 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 Data-
base (Timmer m.fl. (2015)), hvor det seneste år er 2014. Data heraf er frem-
skrevet fra 2014 til 2017 på baggrund af dansk eksportvækst til de enkelte 
lande.   



 

Eksportnedtur vil få regional slagside  /  Dansk Erhverv   •   oktober 2019 8 
 

Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den [#dato #årstal]. 
  
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 analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til Cheføkonom, Tore Stramer på 
tstr@danskerhverv.dk eller på tlf. 5194 7441. 


