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En lang række af Dansk Erhvervs medlemmer er afhængige af import af va-
rer fra udlandet. Disse virksomheder oplever i øjeblikket, at adgangen til 
importvarer er blevet forværret markant – og de forventer ikke en forbed-
ret situation henover sommeren.

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 danske import såvel som eksport. En ny under-

søgelse fra Dansk Erhverv viser, at de danske importafhængige 

virksomheder oplever besvær med at importere deres varer. 

To ud af tre oplever vanskeligheder med vareimport 

64 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer, som er afhængige af vare-

import, oplever, at det i dag er sværere at få adgang til importva-

rerne, end det var før coronakrisen. Det kan få store konsekvenser 

for virksomheder, som er afhængige af importerede varer i forskel-

lige led i værdikæden. 

 

Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at der er et stort come-

back på vej; 45 pct. af de adspurgte virksomheder forventer, at de 

nuværende vanskeligheder med vareimporten vil fortsætte hen-

over sommeren 2020. Hertil forventer hele 28 pct., at adgangen til 

importvarer forværres yderligere de kommende tre måneder, mens 

19 pct. trods alt tror på en forbedring.  

Massivt importfald fra Storbritannien 

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at importen af varer faldt mar-

kant i april. Vareimporten (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.) faldt 

med 8,7 pct. fra marts til april, og indtil videre har 2020 fra januar 

til april budt på et fald i vareimporten på 2,4 pct. sammenlignet 

med samme periode sidste år (Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik 9. 

juni 2020 - Nr. 218). 

 

Importfaldet skyldes delvist et efterspørgselsfald, da danske virk-

somheder ikke kørte i samme gear under coronakrisen, som de 

ville have gjort under almindelige omstændigheder. Men denne 

analyse viser, at også udbudssiden er hårdt ramt, da adgangen til 

importvarer er forværret for en lang række importvirksomheder.  

 

Den danske import af varer er faldet for en lang række af vores 

største importmarkeder. Særligt den danske import fra Storbritan-

nien er faldet massivt med 8,6 pct. i perioden januar til april 2020 

sammenlignet med samme periode sidste år. Den danske import 

fra vores største importmarked, Tyskland, er ligeledes faldet 4,4 

pct. i samme periode. 

 

 
      

   
      

 

 

Virksomhederne kæmper 
med adgang til importvarer 

Adgang til importvarer i kølvandet på coronakrisen 

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 2.-10. juni 2020. 
Note: n = 396. Det er kun virksomheder, som er afhængige af import af 
varer fra udlandet, som fremgår af tabellen ovenfor.  
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Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik 9. juni 2020 - Nr. 218. 
Note: Figuren viser importudviklingen fra januar-april 2020 sammenlignet 
med januar-april 2019. BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indo-
nesien, Kina og Sydafrika. 
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