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Dansk eksport til Tyskland stiger 5 pct. i 2017 
 
 

København, d. 14. marts 2017 

 
Dansk-Tysk Handelskammer forventer, at dansk eksport til Tyskland stiger 5 pct. i 
2017 efter det store fald i 2016. Tyskland fortsætter med at vokse, og det giver gode 
vilkår for dansk eksport. Men virksomheder er også udfordret af det 
konkurrenceintensive tyske marked.  
 
Dansk eksport til Tyskland er tilbage i vækstsporet, efter at januar-eksporten steg 11 pct. i forhold til januar 
2016. Afsætningen på det tyske marked faldt ellers 10 pct. fra 2015 til 2016 til 100 mia. kr.  
 
”Det glæder mig, at eksporten er i plus, men det er ikke overraskende, at dansk eksport til Tyskland stiger 
kraftigt efter et dårligt 2016. Tyskland bliver ved med at vokse og virksomhedernes forventninger er forbedret 
overfor efteråret 2016. Importen til Tyskland ventes at stige med 4 pct. i 2017. Det kan danske virksomheder 
profitere af”, udtaler Reiner Perau, adm. direktør for Dansk-Tysk Handelskammer. 
 
Der er dog regionale forskelle i de tyske konjunkturer, som ikke gavner danske eksportører. De danske 
eksportører har nemlig tabt markedsandele, hvor den tyske økonomi vokser mest: i Baden-Württemberg og 
Bayern.  
 
”Fra 2012 til 2016 er danske virksomheders eksport til de sydtyske lande faldet 7 pct. Disse to delstater er 
vækstmotorer for det tyske opsving. Men lige så stort som potentialet er i syd, er konkurrencen på 
markederne”, fortsætter han.  
 
”Sydtyskland er overordnet set attraktivt, men hver virksomheder skal for sig selv finde ud af, hvor deres 
potentiale og deres chancer er” siger Reiner Perau.  
 
Alt i alt forventer Dansk-Tysk Handelskammer, at danske eksportører indhenter noget af det tabte terræn og 
kan øge deres eksport til Tyskland med 5 pct. i år.  

 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Reiner Perau rp@handelskammer.dk eller mobil: 30 70 
96 79. 
 
 
 
 

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.  

 
Læs mere om Dansk-Tysk Handelskammer på vores hjemmeside   www.handelskammer.dk 
 

mailto:rp@handelskammer.dk
http://www.handelskammer.dk/

