MARKEDSRAPPORT

Markedsrapport Storbritannien
Baggrund
Storbritannien er det fjerdestørste danske eksportmarked. Danske virksomheder eksporterer årligt varer for ca. 50 milliarder kroner til Storbritannien. Storbritannien er med
sine 66 millioner indbyggere og sin beliggenhed på den anden side af Nordsøen et meget
interessant marked for danske virksomheder.
Briterne stemte i juni 2016 for at træde ud af EU. Brexit-afstemningen har skabt usikkerhed om den britiske økonomi. Indtil videre har den britiske økonomi dog klaret sig bedre
end ventet, og dansk eksport til Storbritannien har klaret sig relativt godt efter Brexitafstemningen. Det store spørgsmål er nu, om EU og den britiske regering får lavet en
handelsudtrædelsesaftale af EU inden d. 31. oktober, hvilket kan få betydelige konsekvenser for Storbritannien og dermed også for dansk eksport og arbejdspladser.

Tabel 1:

Økonomiske nøgletal for Storbritannien
2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Skøn)

(Skøn)

2021
(Skøn)

Real BNP-vækst

2,4

1,9

1,9

1,4

1,2

1,1

1,7

Inflation

0,5

1,8

2,7

2,0

1,9

2,1

2,1

Offentlig budgetbalance / BNP

-4,2

-2,9

-1,8

-1,5

-1,8

-2,4

-2,2

Offentlig gæld (brutto) / BNP

86,9

86,8

86,2

85,9

84,5

83,0

81,7

-4,9

-5,2

-3,3

-3,8

-4,0

-4,1

-4,4

Betalingsbalancens løb. poster
/ BNP
Arbejdsløshed
Valutakurs GBP:USD

5,4

4,9

4,4

4,1

3,8

4,0

4,1

0,65

0,74

0,78

0,75

0,79

0,77

0,75

Kilde: Economist Intelligence Unit, oktober 2019

Økonomisk udvikling
Storbritanniens økonomi er en af de mest globaliserede økonomier i verden. Landet har
de senere år, på trods af Brexit usikkerheden, haft højere vækstrater end de fleste andre
vestlige økonomier. Væksten var i 2018 1,4 pct. af BNP, hvilket er lidt lavere end de foregående år og kan i høj grad forklares med nedgangen i de globale konjunkturer. Økonomien har været relativt modstandsdygtig efter folkeafstemningen om at forlade EU, trods
forventninger om en kraftig afmatning. Indtil nu har privatforbruget været relativt stabilt,
men det ventes, at privatforbruget vil falde som følge af en faldende reallønsvækst.
Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF – Danmarks Eksportkredit

Det britiske pund faldt kraftigt efter Brexit-afstemningen, hvilket svækkede de britiske
forbrugeres købekraft og fik inflationen til at stige. Centralbanken har reageret ved at
hæve renten. Det britiske pund faldt kraftigt efter Brexit-afstemningen, hvilket svækkede de britiske forbrugeres købekraft og fik inflationen til at stige. Centralbanken har
reageret ved at hæve renten. Det forventes, at væksten vil være relativ lav de kommende
år, men vækstprognosen er meget usikker, idet den endelige aftale med EU har stor betydning for økonomien. Flere finanshuse forventer en recession, hvis det bliver en hård
Brexit. Det forventes, at væksten vil være relativ lav de kommende år, men vækstprognosen er meget usikker, idet den endelige aftale med EU har stor betydning for økonomien.
Der har gennem en årrække været underskud på de britiske statsfinanser, men den offentlige gæld opgjort i andel af BNP har ligget relativt stabilt de seneste år. Underskuddet på statsfinanserne blev reduceret markant i 2017 og 2018. Det forventes dog, at budgetunderskuddet vil øges de kommende år grundet regeringens planer om at lempe finanspolitikken for at imødegå de lavere vækstprognoser. Der er dog stadig behov for
reformer, som konsoliderer de offentlige finanser. Regeringen har tidligere fremlagt en
plan, der skal tage fat om landets strukturelle udfordringer, herunder en relativ lav produktivitetsvækst, utilstrækkelig innovation og dårlig infrastruktur.

Tabel 2: Storbritanniens handelsforhold til Danmark

Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark

Ja

Britiske investeringer i Danmark (beholdning i 3. kvartal 2018)

113,4 mia. DKK

Danske investeringer i Storbritannien (beholdning i 3. kvartal 2018)

227,0 mia. DKK

Dansk vareeksport til Storbritannien 2018

46,8 mia. DKK

Dansk tjenesteeksport til Storbritannien 2018

60,9 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteeksport til Storbritannien 2018

107,7 mia. DKK.

Dansk vareimport fra Storbritannien 2018

23,5 mia. DKK.

Dansk tjenesteimport fra Storbritannien 2018

62,0 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteimport fra Storbritannien 2018

85,5 mia. DKK.

Danske datterselskaber i Storbritannien 2018

782 (91.498 ansatte i alt)

Kilde: SKAT og Danmarks Statistik
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Tabel 3: Eksportudsigt for Storbritannien

Vækst i dansk vareeksport til Storbritannien

2018
(skøn)

2019
(skøn)

2020
(skøn)

0,2

8,3

3,2

7,9

2,4

-0,1

3,1

6,0

2,0

(pct.)
Vækst i dansk tjenesteeksport til Storbritannien (pct.)
Vækst i vare- og tjenesteeksport til Storbritannien (pct.)
Kilde: Udenrigsministeriet

Politisk udvikling
Det politiske system i Storbritannien er bygget op som et topartisystem, da det traditionelt kun har været de konservative og socialdemokraterne, Labour, som har mulighed
for at vinde flertal og danne regering. De liberale, The Liberal Democrats, er det tredjestørste parti og har traditionelt været markant mindre end de to store partier. Parlamentet består af et Over- og et Underhus, hvor Underhuset er den lovgivende forsamling.
Parlamentarikerne i Underhuset sidder i perioder på fem år, med mindre der udskrives
valg midt i valgperioden, hvilket kræver opbakning fra 2/3 af parlamentarikerne.
De konservative har siddet på magten siden 2010. Den tidligere premierminister David
Cameron valgte at trække sig, efter briterne imod hans anbefaling stemte sig ud af EU i
juni 2016. Briterne har traditionelt været blandt de mest EU-skeptiske lande i unionen,
og beslutningen om at forlade unionen kom på baggrund af et ønske i befolkningen om
mere økonomisk selvstændighed og større kontrol med egne landegrænser.
De etablerede partier er blevet splittede på tværs af ideologier mellem såkaldte Brexiteers og Remainers, hvilket har skabt kaos i de ellers veletablerede politiske processer.
Ifølge de seneste måneders polls betyder det at både de konservative og Labour vil miste
stemmer til de Liberale, hvis en folkeafstemning bliver afholdt i dag. Ifølge de seneste
polls er de Liberale stormet frem og er næsten lige så store som Labour. Det er dog uvist
om de Liberale kan beholde den store opbakning når der en gang kommer afklaring omkring Brexit.
Med det primære mål om at få Storbritannien ud af EU på ordentligvis blev det Theresa
May, der tog over fra David Cameron. Hendes tid var præget af politisk kaos, og det
lykkedes hende aldrig at stable en aftale med EU sammen som hun kunne sælge til det
britiske parlament. Hun formåede dog at udsætte den oprindelige Brexit dato fra d. 31.
marts til 31 oktober. I juli 2019 overlod Theresa May premierministerposten til Boris John-
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son, der lovede Brexit d. 31. oktober med eller uden en Brexitaftale. Boris Johnsons periode har ligeledes været præget af politisk kaos pga. magtkampe mellem Brexiteers og
Remainers, og flere ministre har forladt deres poster i protest.
Et af de væsentligste stridspunkter i Brexit-forhandlingerne er grænsen mellem Irland
og Nordirland, idet Nordirland forlader EU sammen med resten af Storbritannien, mens
Irland fortsætter som EU-medlemsstat. Når Nordirland forlader EU, opstår der således
en ekstern EU-landegrænse mellem Irland og Nordirland. 55 pct. af nordirerne stemte
for at blive i EU i 2016, hvorfor Brexit ikke er blevet godt modtaget i Nordirland. Derudover er der også bekymring om at borgerkrigen mellem Nordirland og Irland i værste fald
kan blusse op igen.
Brexit-afstemningen har også genoplivet diskussionen om Skotlands løsrivelse fra Storbritannien. Skotterne ønsker at blive i EU, men dette vil kræve, at Skotland løsriver sig
fra Storbritannien. Skotterne stemte om uafhængighed fra Storbritannien i 2014, hvor 55
pct. stemte nej. Skotlands førsteminister Nicola Sturgeon har udtalt, at Skotland vil
holde en ny afstemning, hvis landets selvstyre bliver svækker efter Brexit.
Uanset udfaldet d. 31. oktober forventes det, at den politiske tumult vil fortsætte, og der
er stor sandsynlighed for et tidligt nyvalg inden udgangen af 2019. Dette kan enten ske
ved at Boris Johnson taber en mistillidserklæring eller at han selv udskriver valg grundet
modstand i parlamentet. Det er usikkert hvem der i så fald vil vinde valget.

Tabel 4: Storbritannien på globale ranglister

Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP)

18 (ud af 76)

WIPO’s Global Innovation Index

4 (ud af 127)

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index

8 (ud af 137)

Transparency Internationals “Corruption by country”(efter laveste niveau)

11 (ud af 180)

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)

9 (ud af 190)

Verdensbankens individuelle parametre:
Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)

19 (ud af 190)

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang)

32 (ud af 190)

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse)

15 (ud af 190)

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau)

30 (ud af 190)

Kilde: Se kildehenvisning på sidste side
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Tabel 5: Markedsmuligheder

Det britiske marked er fortsat et af de vigtigste eksportmarkeder for danske eksportvirksomheder. Den
danske vareeksport til Storbritannien var ca. 47 mia. kr. i 2018. I Storbritannien er danske virksomheder
kendt for deres kvalitet og know-how, punktlighed og fleksibilitet.
Vedvarende energi – Danske eksportører er førende inden for flere typer af vedvarende energi, herunder inden
for offshore vindenergi. Storbritannien er blandt de største markeder i verden for offshore vindenergi. Landet
har attraktive subsidieordninger til offshore vindenergi, som gør, at vækstmulighederne i sektoren er gode.
Sundhedssektoren – Det britiske marked for lægemidler er blandt de 10 største i verden. Den britiske regering har ambitioner om, at det skal være lettere at købe lægemidler som håndkøb til selvmedicinering. Hertil kommer, at befolkningens aldring vil åbne nye afsætningsmuligheder for forskellige typer af sundhedsmidler, handicapudstyr og serviceydelser til ældreplejehjem og generel ældrepleje.
ICT – Det britiske IT-marked er et af de mest avancerede og modne i Europa. Storbritanniens offentlige sektor
gennemgår i disse år en større digitalisering, og det britiske marked for offentlige IT-løsninger er det største i
Europa. Det giver gode muligheder for softwareleverandører rettet mod offentlige virksomheder. Der er dog en
risiko for, at budgetterne til offentlige IT-projekter kan blive reduceret på den korte bane, hvis den britiske
økonomi går i stå, indtil der kommer afklaring om forholdet til EU.
Kilde: EKF

10 største danske eksportvarer til Storbritannien i 2018
Tabel 6: Overkategorier

1.

Metalvarer

4,2 mia. kr.

2.

Kraftmaskiner og motorer

3,8 mia. kr.

3.

Kød og kødvarer

3,5 mia. kr.

4.

Medicinske og farmaceutiske produkter

3,4 mia. kr.

5.

Elektriske maskiner og apparater

3,1 mia. kr.

6.

Andre transportmidler

7.

Maskiner og -tilbehør til industri

2,6 mia. kr.

8.

Diverse næringsmidler

2,3 mia. kr.

9.

Beklædningsgenstande og -tilbehør

1,8 mia. kr.

10. Mejeriprodukter og fugleæg

3 mia. kr.

1,8 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik
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Tabel 7: Underkategorier

1.

Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer

5,0 mia. kr.

2.

Vinddrevne elektriske generatorer

4,5 mia. kr.

3.

Vekselstrømsgeneratorer med effekt > 750 kVA.

3,7 mia. kr.

4.

Bearbejdet næringsmidler med indhold af 1,5% mælkefedt

1,9 mia. kr.

5.

Fartøjer, herunder redningsbåde (undtagen krigsskibe samt robåde)

1,7 mia. kr.

6.

Tårne og gittermaster, af jern og stål

1,6 mia. kr.

Konstruktioner og dele til konstruktioner af jern og stål (ekskl. broer og brosektioner, tårne, gittermaster, døre, vinduer og rammer dertil)

1,04 mia. kr.

7.
8.

Fersk og kølet ej udbenet svinekød, heraf skinke og stykker deraf

1,02 mia. kr.

Fersk og kølet udbenet svinekød (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker
deraf)

707,5 mio. kr.

9.

Glasfibre, inkl. glasuld, og varer deraf (undtagen stabelfibre, garn, afhuggede
10. tråde, vævede stoffer, inkl. bånd, tynde m.v.)

650,2 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Kommercielt klima
Storbritannien har et meget godt kommercielt klima, der får en samlet score på 0 i EKF’s
model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst og 6 er dårligst). Delscorerne på operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud, korruption, ekspropriation
og finansielt system er alle 0 (det bedst mulige), hvilket understreger det gode kommercielle klima. Storbritanniens banker er velregulerede.
EKF kan tage risiko på kreditværdige virksomheder og banker i Storbritannien, og EKF
har stillet garanti i forbindelse med dansk eksport til flere sektorer i Storbritannien. Danske eksportvirksomheder kan med fordel kontakte EKF for at høre, hvordan EKF kan
hjælpe med finansiering i forbindelse dansk eksport til Storbritannien – og de fleste andre lande i verden.
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Tabel 8: Modtagere af dansk vareeksport 2018, rangeret

1.

Tyskland

102 mia. kr.

2.

Sverige

78,5 mia. kr.

3.

USA

56,5 mia. kr.

4. Storbritannien

46,8 mia. kr.

5.

Norge

42,2 mia. kr.

6.

Kina

29,9 mia. kr.

7.

Nederlandene

28,1 mia. kr.

8.

Frankrig og Monaco

23,4 mia. kr.

9.

Polen

20,1 mia. kr.

10. Italien

17,2 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 1:

Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Storbritannien fra feb. 2018 til okt.
2018

13%

5%

Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel

13%

Medicin og andre kemiske produkter

13%
15%

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata
Maskiner og transportmidler

41%

Færdigvarer og andre varer

Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Storbritannien
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Figur 2: Dansk vare- og tjenesteeksport til Storbritannien fra 2013 til 2018
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Kilde: Danmarks Statistik
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Om Markedsrapport
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale
markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i
samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om
handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er:
EKF – Danmarks Eksportkredit
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i
udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF
er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med
andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko
på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på 35 46 26 00 eller besøg på www.ekf.dk,
hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.
Sikkerhedsvurderingen er udarbejdet af Guardian Security Risk Management.
Kontakt Guardian på 41 100 300 eller besøg www.guardian-srm.com, hvis din virksomhed har brug for sikkerhedsrådgivning eller assistance i forbindelse med rejser til landet.
Udenrigsministeriet (www.um.dk)
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder
troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank,
Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.
For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU &
International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / e-mail: mje@danskerhverv.dk.
For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk
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