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19. juni 2015 

 

 

Dansk vareeksport vil i 2015 stige 5 pct. og således rammer dansk Tysklandseksport 
ny rekord. De danske eksportører profiterer af et bredt funderet opsving og især 
Energiewende.  
 

”Dansk eksport til Tyskland fortsætter i vækstsporet. I de første fire måneder har de danske 

eksportører afsat 6 pct. flere varer på det tyske marked. De danske virksomheder er 

konkurrencedygtige og vinder markedsandele. Derfor forventer vi, at eksporten i år stiger med 5 pct. 

til et nyt rekordniveau på 115 mia. kr. Efter to stærke år oplever danske virksomheder igen pæn 

fremgang”, forklarer Reiner Perau, adm. direktør i Dansk-Tysk Handelskammer, i forbindelse med 

generalforsamlingen i København den 19. juni.  

 

Han fortsætter: ”Opsvinget i Tyskland er bredt funderet og byder på chancer i en lang række 

brancher. Men der er dog en branche, som adskiller sig: Energiewende-Branchen. Branchen har 

været drivkraften i Danmarks eksport til Tyskland de sidste to år og væksteventyret er langt fra 

afsluttet. Og det er ikke kun vindmølleproducenter, som kan profitere. Danske virksomheder med 

grønne løsninger og teknologier har stadigvæk eksportpotentiale og kan bidrage til den grønne 

omstilling i Tyskland”. 

 
Dansk-tysk samhandel nærmer sig balance 

Tyskland har siden 2003 kørt med et overskud på den dansk-tyske handelsbalance, men afstanden 

er gradvist mindsket. Dansk-Tysk Handelskammer forventer, at dansk eksport i 2016 igen stiger med 

5 pct. i forhold til 2015 til 121 mia. kr., men tysk eksport stiger 2 pct. Dansk eksport vokser stærkere 

end den tyske eksport til Danmark. Fortsætter denne tendens vil Danmark igen have overskud på 

samhandelsbalancen.  

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Reiner Perau på mobil: 30 70 96 

79 eller e-mail: rp@handelskammer.dk.  

 

 

Dansk-Tysk Handelskammer støtter og fremmer samhandlen mellem Danmark og Tyskland. Dansk-

Tysk Handelskammer hjælper virksomheder med alt lige fra opstart til rådgivning i forbindelse med 

deres løbende forretninger i begge lande og tilbyder en fleksibel og professionel service tilpasset 

den enkelte eksportvirksomhed. Dansk-Tysk Handelskammer er desuden medlemsorganisation for 

mere end 630 virksomheder. 
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