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Resultatet af Eksportbarometret 2017

Danske eksportvirksomheder er i år mere optimistiske og forventer stigende 
eksport til Tyskland i 2018. Virksomhederne vinder fortsat markedsandele og satser 
på en øget vækst i deres brancher.

Hver anden virksomhed forventer en øget omsætning i indeværende år, mens blot 
en ud af 10 regner med tilbagegang. Dansk eksport er dog stagneret på det seneste, 
og virksomhederne gav udtryk for at omkostningsniveauet i Danmark påvirker 
konkurrencedygtigheden, og at konkurrencen er simpelthen hårdere i Tyskland end 
på andre markeder.

Kort overblik over resultatet:
• 6 ud af 10 danske eksportører forventer stigende omsætning på det tyske 

marked i 2018.
• Omsætningsvæksten skyldes primært, at danske virksomheder vinder 

markedsandele og forventer vækst i deres branche.
• Der ses generelt afsætningspotentiale i hele Tyskland, men man kan langsomt 

registrere et øget fokus på Sydtyskland. 
• En kombination af parametrene kvalitet, rigtige samarbejdspartnere og pris er 

de mest afgørende faktorer for succes. Dog er tyske sprogkundskaber fortsat en 
vigtig succesfaktor.

• Mere end halvdelen mener, at Tysklands attraktivitet har forbedret sig de sidste 
tre år.

• 9 pct. mener, at danske virksomheder har svært ved at levere de nødvendige 
voluminer, eller at eksportfremmen ikke er tilstrækkelig. 
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Om Eksportbarometeret 2017
Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 6. oktober til den 23. oktober 2017 gennemført en rundspørge hos danske 
virksomheder. Rundspørgen behandler virksomhedernes eksportforventninger til det tyske marked for 2017 og 2018 samt succesfaktorer 
og barrierer på det tyske marked. ’Eksportbarometeret’ er blevet sendt til 3.721 direktører, eksportchefer eller marktingchefer i danske 
virksomheder. I alt besvarede 285 danske eksportører fyldestgørende ’Eksportbarometeret’, hvilket svarer til en svarprocent på 8 pct.
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1 EKSPORT TIL TYSKLAND
De danske eksportører har en lang tradition for eksport til Tyskland. Mere end halvdelen har 
eksporteret i mere end 20 år. 

Trods den store eksporterfaring med det tyske marked udgør eksporten til Tyskland mindre end 20 
pct. af den samlede eksport for syv ud af 10 virksomheder. For 11 pct. af virksomhederne går mere end 
40 pct. af eksporten til nabomarkedet. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hvor mange år har din virksomhed eksporteret til Tyskland?
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Hvor stor en andel af virksomhedens samlede eksport går til 
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De danske virksomheder er betydeligt mere optimistiske i forhold til omsætningen på det tyske 
marked i 2017. Mere end halvdelen forventer, at deres omsætning i år overstiger sidste års resultat. 
Det er over 10 pct. mere end sidste år. På samme tid regner kun 10 pct. af de adspurgte virksomheder 
med, at omsætningen bliver dårligere end sidste år. Det er en markant bedre omsætningsforventning 
i forhold til sidste år.
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Hvordan er dine forventninger til omsætningen på det tyske 
marked i indeværende år?
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De danske eksportører er i dette års Eksportbarometer mere optimistiske, i forhold til hvad fremtiden 
bringer. Næsten 60 pct. forventer, at deres omsætning i 2018 stiger. Sidste år regnede kun 53 pct. med, 
at deres omsætning ville stige det efterfølgende år (i 2017). Det vidner om en tiltagende optimisme 
på det tyske marked. 

Næsten hver tiende virksomhed forventer, at næste års omsætning på det tyske marked ikke vækster. 
I år forventer knap 50 pct. af de respondenter, der har svaret “ingen vækst i 2018”, at det skyldes tab af 
samarbejdspartnere og/eller kunder. Derudover forventer mere end en tredjedel, at den manglende 
vækst kan føres tilbage til tab af markedsandele. En anden relevant faktor, som kan have en indflydelse 
på danske virksomheders manglende vækst i Tyskland, er: faldende købekraft hos kunderne. Ændring 
i forbrugsvaner eller lovgivning spiller en mindre rolle.
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På den positive side forventer næsten 60 pct. af de danske virksomheder, at deres omsætning 
stiger til næste år. Omsætningsstigningen skyldes primært, dog mindre end sidste år, at de vinder 
markedsandele (73 pct.). Branchevækst er en vigtigere faktor ift. sidste år – næsten 50 pct. af 
respondenterne siger, at det er en grund til omsætningsstigning. Eksportørerne kan se, at kundernes 
købekraft stiger og således bidrager til vækst på det tyske marked. Ændring i forbrugsvaner og 
lovgivningen spiller stort set ingen rolle for virksomhedernes vækstforventninger. 
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Overordnet set ser danske eksportører afsætningspotentiale i hele Tyskland de kommende fem år 
- ligesom i tidligere år. Selvom de fleste ser Nordtyskland som primært marked, vidner det om, at 
alle regioner er attraktive, og at danske virksomheder er klar over, hvor deres marked og kunder er. 
Specielt Sydtyskland har siden sidste år overhalet Midttyskland og vundet større betydning.

Eksportbarometret i år viser, at 54 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at Tysklands 
attraktivitet har forbedret sig de sidste tre år. Det er 14 procentpoint bedre end i 2016. Hver fjerde 
mener, at attraktiviteten er uændret, og dermed er andelen af virksomheder, der bedømmer den 
uændret skrumpet. Også antallet af virksomheder, der bedømmer attraktiviteten som forringet, er 
faldet i 2017 og ligger dermed på niveau med 2013.
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Danske eksportørers primære kilder i at skaffe sig information om udviklingen på det tyske 
marked er messer, internettet og deres samarbejdspartnere. Derudover indsamler de adspurgte 
virksomheder markedsinformationer bl.a. via aviser/magasiner, Dansk-Tysk Handelskammer og/eller 
erhvervsorganisationer.

Ligesom tidligere år angiver eksportørerne kvaliteten som den mest afgørende faktor for succes 
i Tyskland. Derefter følger de rigtige samarbejdspartnere og en konkurrencedygtig pris samt 
fleksibilitet og tilpasning som vigtige faktorer. Den rigtige rådgivning og tyske sprogkundskaber er 
dog også betydelige for succes i Tyskland. Mærkatet ’Made in Denmark’ anses derimod ikke som en 
succesfaktor. 
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2 TEMASPØRGSMÅL
Dette års temaspørgsmål spørger ind til, hvad danske virksomheder anser som den største hindring 
på det tyske marked, og hvorfor potentialet i Tyskland ikke udnyttes fuldt ud.  Mere end en tredjedel 
siger, at det skyldes det høje omkostningsniveau i Danmark. Dette hindrer virksomhedernes 
konkurrenceevne på det tyske marked. Desuden vurderer hver tredje virksomhed, at konkurrencen 
i Tyskland er hårdere end på andre markeder. 
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Konkurrencen er bare hårdere 
end på andre markeder
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Gode konjunkturer i Tyskland burde give grobund for dansk eksportvækst. Alligevel 
er dansk eksport stagneret på det seneste. Hvad er den største hindring for danske 

virksomheder på det tyske marked efter din mening?



Eksportbarometer 2017

14 15

3 VIRKSOMHEDSPROFIL
De fleste danske virksomheder, der eksporterer til Tyskland, hører hjemme i den sydlige del af 
landet. Hver anden virksomhed, der eksporterer til Tyskland, kommer fra Region Midtjylland eller 
Syddanmark. Danske eksportvirksomheder er forholdsvis små, da kun 7 pct. af virksomhederne har 
mere end 250 medarbejdere. Det er industrivirksomheder, der dominerer eksportlandskabet med 
en repræsentation af 70 pct. overfor handels- og servicevirksomheder.  
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Hvor er din virksomhed placeret?
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