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� I en række analyser har Danmarks Statistik belyst 
eksporten i lyset af globaliseringen

� Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af 
varer i udlandet (2016)

� Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores 
samhandelspartnere (2017)

� Dansk BNP påvirkes af produktion i udlandet (2018)

� Industrikoncernernes globale organisering har betydning for 
opgørelsen af dansk produktion og indkomst (2018)

- I samarbejde med Danmarks Nationalbank
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Markant forøgelse af 
globaliseringsaktiviteterne de seneste 10 år

USA er Danmarks næstvigtigste marked når 
man ser på afsætningsland

”Fabriksløs” produktion er på størrelse med 
og minder om søtransport 



� Hovedkonklusion: BNP kunne i 2016 principielt være 42 mia. kr. 
højere, hvis de danske industrikoncerner valgte at organisere deres 
produktion på en anden måde… 

� Eller 81 mia. kr. lavere…

� Der er en snæver sammenhæng mellem BNP og BNI, når vi taler 
den internationale organisering af produktionen
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Tabel 2. Industrikoncernernes indtjening fra produktion udenfor Danmarks grænser fordelt på type. 2016 

   Indgår i opgørelsen af 

Forretningsmodel  mio.kr.  

1 Merchanting 31 842 BNP og BNI 
2 Forarbejdning 41 696 BNP og BNI 
3a Royalties 7 128 BNP og BNI 
3b Indkomst fra datterselskaber i udlandet 42 193 BNI 

 I alt 122 859  

 



� Koncerner agerer ikke nødvendigvis efter nationale 
grænser

� Hvem der ejer produktionen afhænger ofte af 
historiske, lovgivningsmæssige eller skattetekniske 
grunde

� Teoretiske beløb idet det måske ikke er fuld frihed til 
at omlægge produktionen pga. administrative forhold
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”Merchanting setup” – Indgår i 
eksport i betalingsbalancen
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”Forarbejdningssetup” – Indgår som 
handel i betalingsbalancen
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”Passivt ejerskabssetup” – Indgår 
ikke i eksport i betalingsbalancen
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Indtjening registreres som 
formueindkomst i DK



� Merchanting
Salg af færdigvarer til Sverige 

� Køb i Tyskland af forarbejdede varer (færdigvarer)

� Forarbejdning
Salg af færdigvarer til Sverige 

�	Køb i Frankrig af råvarer

� Køb i Tyskland af forarbejdning

� Egne råvarer sendt til Tyskland

� Passivt ejerskab
Overskud fra datterselskabet i Tyskland

(+ Eventuelt salg af royalties til Tyskland)

Kort oversigt over beregning af 
udenlandsk indtjening
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Kort oversigt over beregning af 
udenlandsk indtjening
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Tabel 2. Industrikoncernernes indtjening fra produktion udenfor Danmarks grænser fordelt på type. 2016 

   Indgår i opgørelsen af 
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2 Forarbejdning 41 696 BNP og BNI 
3a Royalties 7 128 BNP og BNI 
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� Tidligere analyser har fokuseret på 
fremstillingsvirksomhedernes internationale 
organisering af produktionen, og den eksport af 
varer, som ikke produceres i Danmark

� I denne analyse sammenholdes indtjeningen fra 
salget af varer produceret i udlandet med den 
indkomst virksomhederne har fra datterselskaber i 
udlandet
� Indkomst registreres til moderselskab

� Udenlandske produktionsselskaber kan være 
søsterselskaber til de danske produktionsselskaber

Hvorfor opgør vi nu det hele på 
koncernniveau?
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Eksempel
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Moderselskab i 
Danmark

Fabrik i 
Danmark

Fabrik i 
Udlandet

Kunde i 
Udlandet

Dansk eksport efter forarbejdning i udlandet

Fabrik i 
Udlandet

Indtjening fra udenlandsk 
fabrik kommer hjem som 
formueindkomst

Betaling Betaling

Betaling



� Hvis en transaktion tælles som handel med varer eller 
tjenester indgår den i BNP og BNI

� Hvis en transaktion ikke tæller som handel indgår den 
kun i BNI

� Opgørelsen af BNI er uafhængig af måden produktionen 
er organiseret på
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� Eksport og indkomst kan ikke adskilles, når fremstillings-
virksomhedernes betydning for dansk økonomi vurderes 
– salg via datterselskaber er en eksportkanal. M.a.o. er 
der en snæver sammenhæng mellem BNI og BNP

� Valg af international organisering afgør om aktiviteten indgår i BNP 
og BNI eller kun i BNI

� Industrikoncernernes samlede udenlandske indtjening 
var i 2016 omkring 6 pct. af den danske 
bruttonationalindkomst (BNI). Handels-indtjeningen på 
merchanting og forarbejdning samt salg af royalties var 
omkring 4 pct. af bruttonationalproduktet (BNP)

International organisering – et 
spørgsmål om BNI vs. BNP
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� Denne analyse ser ikke på den del af overskuddet i 
fremstillingsvirksomhederne, der udloddes til evt. 
udenlandske aktionærer/ejere

� Derudover indgår der mange andre tal i BNI. En 
stigning eller et fald i BNI er ikke ensbetydende med 
en tilsvarende udvikling i industrikoncernernes 
indtjening

International organisering – et 
spørgsmål om BNI vs. BNP

14


