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Dansk Erhvervs eksportvirksomheder har i gennemsnit mistet 31 pct. af de-
res eksport, og de kommende tre måneder tyder ikke på det store comeback. 
De danske eksportvirksomheder er lige nu under et voldsomt pres, som pri-
mært skyldes et fald i den globale efterspørgsel. 

 
På grund af coronakrisen har en lang række lande verden over væ-

ret lukket mere eller mindre ned i løbet af foråret. Det har haft stor 

betydning for den globale efterspørgsel efter danske varer og ser-

viceydelser. Ifølge Danmarks Statistik er eksporten sat to år til-

bage på grund af coronakrisen (Kilde: Danmarks Statistik, Vareek-

sporten sat to år tilbage af COVID-19). Danmark er en lille, åben 

økonomi, som er dybt afhængig af samhandlen med verden om-

kring os. Denne analyse sætter fokus på eksportudviklingen blandt 

Dansk Erhvervs medlemmer under coronakrisen samt forventnin-

ger til eksporten de kommende tre måneder. 

To ud af tre eksportører har oplevet et fald i eksporten 

To ud af tre eksportvirksomheder i Dansk Erhverv har en lavere 

omsætning i dag, end de havde på samme tidspunkt sidste år. Bil-

ledet ser ikke ud til at ændre sig de kommende tre måneder. Her 

forventer 56 pct. af eksportørerne også en lavere omsætning end 

samme periode sidste år. Et flertal af Dansk Erhvervs eksportører 

ser altså ind i en sommer med lavere omsætning end vanligt. 

Eksportørerne har i gennemsnit mistet 31 pct. af eksporten 

Hvad angår størrelsen af eksportfaldet svarer eksportvirksomhe-

derne, at eksporten i gennemsnit er gået ned med 31 pct. sammen-

lignet med sidste år. Og heller ikke på dette parameter er der ud-

sigt til forbedring; i de kommende tre måneder forventer virksom-

hederne en eksportnedgang på 26 pct. i gennemsnit sammenlignet 

med samme periode sidste år. Det er vigtigt at understrege, at der 

er tale om et gennemsnitligt tab på tværs af eksportvirksomhe-

derne i Dansk Erhverv. Tallene er derfor ikke et udtryk for, hvor 

meget af eksporten, som samlet set er gået tabt under coronakri-

sen, da gennemsnittet ikke er vægtet i forhold til virksomhedernes 

omsætning.  

Den globale efterspørgsel er styrtdykket siden krisen 

Eksportørerne er blevet bedt om at angive, hvorvidt krisen primært 

skyldes faldende efterspørgsel eller nye handelsbarrierer (fx ud-

rejseforbud og forsamlingsrestriktioner). Analysen viser, at virk-

somhederne primært ser faldende global efterspørgsel som årsag 

til krisen. Hele 86 pct. af eksportvirksomhederne mener, at den 

faldende globale efterspørgsel i nogen eller høj grad kan betragtes 

som årsag til eksportfaldet; kun 33 pct. peger tilsvarende på nye 

handelsbarrierer som årsag til eksportkrisen (ej vist i figur). 

 
      

 

  
 

Eksporten lider i kølvandet 
på coronakrisen 

Eksportudviklingen blandt Dansk Erhvervs medlem-

mer den foregående måned samt forventninger til de 

kommende tre måneder sammenlignet med sidste år. 

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 2. juni - 10. juni. 
Note: n = 269. Det er kun virksomheder, som har eksport af varer eller 
serviceydelser til udlandet, som indgår i figuren. 
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 2. juni - 10. juni. 
Note: n = 269. ”Ved ikke”-svar fremgår ikke af figuren. 
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