
JYLLANDSKORRIDORENS EKSPORT

TEMA

Eksporten
bor i Vestdanmark

Jyllandskorridoren: 
De små og mellemstore 
virksomheders eksport



-- / Redaktion og analyse: 
Region Syddanmark 
Regional Udvikling, Strategi & Analyse
Damhaven 12
7100 Vejle

-- / Data:  
Danmarks Statistik,  
CVR-registeret og 
e-Statistik

Foto: Lasse Hyldager Fotografi

Oktober 2018

Denne analyse er blevet til inden for 
rammerne af samarbejdet om Jyllands-
korridoren.

Samarbejdet omfatter parterne Ham-
borg, Slesvig-Holsten, de 3 vestdanske 
regioner samt kommunerne Odense, 
Esbjerg, Aarhus og Aalborg.

Projektet er delvis finansieret af 
EU-projektet Northern Connections.

JYLLANDSKORRIDORENS EKSPORT

TEMA

Eksporten
bor i Vestdanmark

Jyllandskorridoren: 
De små og mellemstore 
virksomheders eksport

Jyllandskorridoren
Viden om erhvervslivets udvikling er afgørende for at skabe en sam-
menhængende og effektfuld udvikling af erhvervslivets rammevilkår i 
Jyllandskorridoren.

Analysen ”Eksporten bor i Vestdanmark” sætter fokus på de små og 
mellemstore virksomheders eksport og mønstrene i denne på tværs 
af kommuner og regioner. Analysen peger på de små og mellemstore 
virksomheders betydning for at skabe stærke forbindelser over græn-
serne, og den understreger den særlige betydning, som de små og 
mellemstore eksportvirksomheder har for Vestdanmark.

Analysen er et led i Jyllandskorridorsamarbejdet om at skabe et fæl-
les vidensgrundlag, der kan bidrage til det strategiske udviklingsarbej-
de i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge.

SMV-eksportens  
potentiale
De små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk industri,  
og de spiller en vigtig rolle for beskæftigelse og vækst, især i Vestdan-
mark, hvor de små og mellemstore virksomheder står for mere end 
halvdelen af den private beskæftigelse. 

Analysen kortlægger de små og mellemstore virksomheders ekspor-
taktivitet på et detaljeret niveau, og den viser, at en meget stor andel 
af de små og mellemstore virksomheders eksport sker fra virksomhe-
der beliggende i Vestdanmark. Der er særligt fokus på vareeksporten 
til Tyskland, der er Danmarks største eksportmarked. Analysen doku-
menterer Jyllandskorridorens særlige rolle og potentiale for styrkelse 
af samhandlen med Tyskland og dermed mulighederne for at skabe 
fortsat vækst og udvikling i Vestdanmark.

Danmark har omfavnet globaliseringen og samhandlen med verden 
omkring os stiger år for år. Store virksomheder står for omtrent halv-
delen af den danske eksport, men den anden halvdel står virksomhe-
der med færre end 250 ansatte for. I international sammenhæng er 
dette en stor andel - og over gennemsnittet blandt OECD-lande.
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SMV’ernes eksport  
kommer fra Vestdanmark
Dansk økonomi er kendetegnet ved en betydelig 
international samhandel, som bidrager til at skabe 
værdi for samfundet. Aktuelt udgør eksporten mere 
end halvdelen af bruttonationalproduktet (BNP), og 
andelen har været stigende de seneste 50 år.

De store virksomheder står for den største andel af 
eksporten, men set i et internationalt perspektiv er 
de små og mellemstore virksomheders (SMV) andel 
af eksportværdien høj, og de tegner sig for en stor 
andel af beskæftigelsen. Det måske allervigtigste er, at 
SMV’er spiller en afgørende rolle i både jobskabelse og 
jobdestruktion.

Mange SMV’er eksporterer, og eksport er ofte SMV’er-
nes første skridt ud på de internationale markeder. 
Derfor er eksporten særlig vigtig for SMV’erne.

SMV’ers eksport er fortrinsvis til de nære markeder, 
og netop eksporten til de nære markeder har stor 
betydning for deres internationalisering. Det er på de 
nære markeder, de opbygger viden og kompetence 
vedrørende eksport. Det er viden, som stimulerer 
deres fortsatte ekspansion på de internationale
markeder.

Denne analyse sætter fokus på SMV’ernes vareeks-
port, og særlig på forskellene mellem Østdanmark og 
Vestdanmark.

De vestdanske SMV’er eksporterer mere end de øst-
danske, og de er i særlig grad med til at bygge bro til 
det store tyske eksportmarked.  

Analysen viser blandt andet, at:

•  Vestdanmark tegner SMV-eksporten: 69 pct. af 
SMV-eksporten stammer fra virksomheder vest for 
Storebælt.

•  SMV’er eksporterer mest til de nære markeder. 
Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien aftager 
50 pct. af SMV-eksporten.

•  Nærhed til markedet betyder noget - fx har de syd-
danske SMV’er den største andel af SMV-eksporten 
til Tyskland, 36 pct. af totalen.

•  77 pct. af SMV-eksporten til Tyskland kommer fra 
Vestdanmark.

•  De 10 største varegrupper står for 64 pct. af 
SMV-eksporten.

•  Eksport af maskiner udgør den største andel af 
SMV-eksporten: 17 pct. af totalen.

Analysen demonstrerer således, at rygraden i SMV’er-
nes eksport går gennem Jyllandskorridoren, og at det 
især gælder eksporten til Tyskland.

Samlet set understøtter analysen, at erhvervsfremme 
overfor SMV’er med fordel kan tage udgangspunkt i et 
lokalt og regionalt perspektiv, og erhvervsfremmesats-
ninger med fokus på grænseoverskridene forbindelser 
bør lægge vægt på de nære markeder.
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Flest SMV-job i Vestdanmark

Vestdanmark står for 54 pct. af SMV-beskæftigelsen, og her er 51 pct. af de private job at finde  
i SMV’er mod 43 pct. i Østdanmark. I Region Sjælland er 55 pct. af beskæftigelsen at finde i 
SMV’er, mens det i Syddanmark er 53 pct. SMV’ere står for den laveste andel af den private be-
skæftigelse i Region Hovedstaden, hvor blot 40 pct. af beskæftigelsen er i SMV’ere. Dermed har 
SMV’erne en relativt større betydning for vækst og udvikling i Vestdanmark. 

Kilde: Region Syddanmark baseret tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser den samlede private beskæftigelse i SMV’er samt disses andel af den samlede beskæftigelse opdelt på 
regioner i 2016
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Industrien eksporterer mest  
og arbejdspladserne ligger i 
Vestdanmark

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret
Note: Figuren viser industribeskæftigelsen opdelt på kommuner i andet halvår 2017

Forudsætningerne for dansk vareeksport bliver skabt i industrien og af engroshandelsvirksom-
heder. Industrien står for 58 pct. af vareeksporten i 2016, og dens beskæftigelse er koncentreret 
i kommunerne i de tre vestdanske regioner. Blot 4 ud af de 25 kommuner med størst industri- 
beskæftigelse er beliggende i Østdanmark, mens Vestdanmark står for resten.
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Midterste femtedel
Næstlaveste femtedel
Laveste femtedel

Lorem ipsum
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Handelsvirksomheder står for 
35 pct. af eksporten

Engroshandel er eksportmæssigt den næststørste sektor og står for 35 pct. af vareeksporten. 
Sektorens beskæftigelse er størst i de store byer, men står generelt stærkt i Vestdanmark. Sam-
menlignet med industribeskæftigelsen er arbejdspladserne inden for engroshandel dog mere 
jævnt fordelt rundt om i landet.

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret
Note: Figuren viser den samlede beskæftigelse inden for engroshandel opdelt på kommuner i 2017
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69 pct. af SMV-eksporten  
kommer fra Vestdanmark

Vestdanmark står for 69 pct. af SMV-eksporten, og Midtjylland og Syddanmark har de største 
andele heraf med hver 28 pct. Sjælland har den mindste andel med 7 pct. Den samlede SMV- 
eksport opgøres til 156 mia., hvoraf de 10 største varegrupper står for en samlet eksport på knap 
100 mia. kr., hvilket udgør 64 pct. af den samlede SMV-eksport. 

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser SMV’ernes eksport til Storbritannien opdelt på regioner i 2017
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76%
Maskiner og maskintilbehør 
til industrien samt specialmaskiner 
til forskellige industrier udgør 
tilsammen 17 pct. af SMV-eksporten. 
76 pct. af SMV’ernes eksport af 
maskiner stammer fra Vestdanmark.
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Top 10 varegrupperne står for 64 
pct. af den samlede SMV-eksport

Den største varegruppe i SMV-eksporten er maskiner og tilbehør til industrien, der står for 10 
pct. af SMV-eksporten. Sammenlagt står de 10 største varegrupper for 64 pct. af SMV’ernes 
samlede vareeksport. Eksporten af specialmaskiner til forskellige industrier er den trejdestørste 
eksportvare med 7 pct. af eksporten, og sammenlagt udgør maskineksporten i de to varegrup-
per 17 pct. af SMV-eksporten.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser de 10 største varegruppers andel af den samlede SMV-eksport af varer i 2017
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Regional specialisering giver 
forskelligt potentiale

Regionerne har forskellig grad af specialisering inden for SMV-eksporten. Dermed har SMV’er-
ne i de fem regioner forskelligt eksportpotentiale. Nordjylland står for 56 pct. af eksporten af 
fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf, mens 45 pct. af møbeleksporten stammer fra Midtjylland. 
Syddanmark har 41 pct. af eksporten af specialmaskiner, og Hovedstaden har 55 pct. af ekspor-
ten af tekniske og videnskabelige instrumenter. Sjælland har ingen særlige styrker inden for 
SMV-eksporten. Deres største andel af vareeksporten findes inden for maskiner og tilbehør til 
industrien, men med 30 pct. af eksporten har Region Syddanmark den største andel af ekspor-
ten af maskiner og tilbehør til industrien.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser SMV’ernes eksport i den varegruppe, hvor regionen har sin største andel i 2017
Anm.: Med 30 pct. af eksporten har Region Syddanmark den største andel af eksporten af maskiner og  
-tilbehør til industrien i.a.n.
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Kommunerne i Vestdanmark 
har den største SMV-eksport

SMV’erne i de vestdanske kommuner har den største eksport, når denne opgøres i værdi.  
Bortset fra kommunerne Rudersdal og København er de øvrige kommuner i top 20 pct. alle vest-
danske. Med 9,6 mia. kr. i SMV-eksport har København den største eksport, mens Aalborg (7,5 
mia. kr.), Aarhus (7,2 mia. kr.) og Odense (5,4 mia. kr.) følger på de næste pladser.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser den samlede SMV-eksport opdelt på kommuner i 2017
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Flest eksportaktive SMV’er i 
vestdanske kommuner

SMV’erne i de vestdanske kommuner er mest tilbøjelige til at eksportere, men flere af  
Hovedstadens kommuner er med i top 20 pct.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser det samlede antal SMV-eksportvirksomheder opdelt på kommuner i 2017
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51%
SMV’er eksporterer mest 
til de nære markeder. De 
fire største eksportmarkeder 
for SMV’erne er Tyskland, 
Sverige, Norge og Storbritannien, 
og de aftager 51 pct. af 
SMV-eksporten.16
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SMV’er eksporterer mest  
til de nære markeder

Tyskland er den største aftager af SMV’ernes eksport med i alt 19 pct. af vareeksporten, hvor-
af de 15 pct. stammer fra Vestdanmark. Top 10 aftagerlande står for 76 pct. af den samlede 
SMV-eksport, heraf er 8 EU-lande (59 pct). USA aftager 5 pct., og Norge aftager 11 pct.. Det er 
således fortrinsvis de nære markeder, SMV’erne eksporterer til. 

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser top 10 aftagerlandes andel af den samlede SMV-eksport af varer i 2017 samt de vestdanske SMV’ers 
andel heraf
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Tyskland er Danmarks største 
samhandelspartner

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner med en samlet eksport af varer og tjenester 
på 140 mia. i 2017 samt en import på 175 mia. af varer og tjenester. I alt 14 pct. af dansk vareeks-
port og 10 pct. af tjenesteeksporten går til Tyskland, mens hele 21 pct. af vareimporten og 11 pct. 
af tjenesteimporten stammer fra Tyskland. 75 pct. af importen fra Tyskland består af varer, mens 
68 pct. af eksporten består af varer. Danmarks samlede import består af 60 pct. varer, mens 
Danmarks samlede eksport består af 61 pct. varer. Eksporten til Tyskland er dermed 40 pct. høje-
re end eksporten til Sverige, som er den næststørste aftager af danske varer og tjenester, mens 
importen fra Tyskland er 66 pct. højere end importen fra Sverige. 

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser udenrigshandlen for de fem største samhandelslande opdelt på varer og tjenesteydelser samt import og 
eksport i 2017
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Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser SMV’ermes eksport til Tyskland, Sverige,  
Norge og Storbritannien opdelt på Øst- og Vestdanmark i 2017

VEST ØST

28% 
mere SMV-eksport til 
Tyskland end til Sverige

Tyskland er det største marked for SMV-eksporten, og aftager i alt 19 
pct. af den danske SMV-eksport, mens eksporten til Sverige udgør 15 
pct. Eksporten til Tyskland er 28 pct. højere end eksporten til Sverige. 
Norge og Storbritannien indtager de to næste pladser på ranglisten.
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77%
af SMV’ernes eksport til Tyskland 
kommer fra Vestdanmark

De vestdanske virksomheder står for mere end halvdelen af den danske vareeksport til Tyskland, 
nemlig 56 pct. mod Østdanmarks 44 pct. For SMV-eksporten er forskellen endnu mere markant: 
Virksomhederne i Vestdanmark står for 77 pct. af SMV’ernes eksport til Tyskland.

Kilde: Region Syddanmark baseret tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser SMV-eksporten til Tyskland opdelt på Øst- og Vestdanmark
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Vestdanmark har størst 
SMV-eksport til Tyskland

77 pct. af den samlede SMV’eksport til Tyskland stammer fra de tre vestdanske regioner,  
hvoraf SMV’er i Syddanmark står for den største andel, nemlig 36 pct. De vestdanske SMV’er 
står altså særlig stærkt på det tyske marked. Syddanske virksomheders andel af SMV-eksporten 
er størst. De sjællandske SMV’ers andel er mindst og udgør det halve af de nordjyske SMV’ers 
andel.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser SMV’ernes eksport til Tyskland opdelt på regioner i 2017
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33 pct. af SMV-eksporten til 
Tyskland kommer fra 10 kom-
muner i Vestdanmark

9 af de 10 kommuner med størst SMV-eksport til Tyskland er vestdanske, og de 10 mest ekspor-
terende kommuner i Vestdanmark står for 33 pct. af SMV-eksporten. Med en eksport på 1,7 mia. 
kr. til Tyskland har Kolding kommunes SMV’er den største andel af SMV-eksporten til Tyskland. 
Aarhus (1,3 mia. kr.), København (1,3 mia. kr.) og Vejle (0,9 mia. kr.) følger på de næste pladser. 
Det er tegn på, at nærhed til markedet er vigtigt for SMV’er, når Guldborgsund løfter sin relative 
position markant sammenlignet med kommunens SMV-eksport generelt.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser den samlede eksport til Tyskland opdelt på kommuner i 2017
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Vestdanmark har flest SMV’er 
med eksport til Tyskland

Set i forhold til antallet af eksporterende SMV’er med eksport til Tyskland er de vestdanske mest 
tilbøjelige til at eksportere til Tyskland, og kun København har sneget sig ind i top 20 pct. En stor 
andel af de øvrige vestdanske kommuner er i top 40 pct.

Kilde: Region Syddanmark baseret på tal fra Danmarks Statistik
Note: Figuren viser den samlede eksport til Tyskland opdelt på kommuner i 2017

Højeste femtedel
Næsthøjeste femtedel
Midterste femtedel
Næstlaveste femtedel
Laveste femtedel

Lorem ipsum
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Data
Data i denne analyse stammer fra særkørsler af 
Danmarks Statistiks registerdata, der er foretaget af 
e-Statistik samt særkørsler baseret på CVR-registe-
ret. Derudover anvendes data fra Danmarks Stati-
stiks statistikbank for generelle eksportdata.

Diskretionering 
De aggregerede data i analysen er genereret på 
baggrund af de enkelte virksomheders eksport af 
varer. I visse tilfælde er der færre end tre virksom-
heder med eksport af en specifik vare i en bestemt 
kommune, og her diskretioneres dataene så. Diskre-
tioneringen indebærer, at der er en rest-eksport, der 
ikke kan fordeles på varer og kommuner. Omfanget 
heraf er ca. 20 mia. kr.

Definition af SMV’er
Danmarks Statistik opgør eksporten efter virksom-
hedsstørrelse, og for at blive betegnet som SMV skal 
en virksomhed således have færre end 250 ansatte. 
Når Danmarks Statistik opgør SMV’ernes eksport, 
er det alene beskæftigelseskriteriet, der indgår. 

SMV’er defineres af den Europæiske Kommission 
som virksomheder med færre end 250 ansatte og 
en omsætning på mindre end 50 mio. EUR, eller en 
samlet balancesum på mindre end 43 mio. EUR. 

Vigtigheden af dette ekstra kriterium er stor. Når 
Danmarks Statistik opgør omsætningen efter eks-
portværdi, har de 100 mest eksporterende virk-
somheder halvdelen af den samlede vareeksport, 
mens de 204 virksomheder med 250 ansatte eller 
flere har 46 pct. af den samlede vareeksport. Dette 
antyder, at en definition af SMV’er der alene er 
baseret på antal ansatte vil give et forkert billede af 
SMV’ernes eksport og vilkår. Forskellene kan ses i de 
to tabeller.

Denne analyse anvender således den Europæiske 
Kommissions definition af SMV’er ud fra den be-
tragtning, at den giver det mest korrekte billede af 
SMV’ernes antal og eksport. En konsekvens af dette 
valg er, at analysen opgør SMV’ernes andel af den 
samlede eksport til 28 pct. og ikke 46 pct.

Begreber og metode

Vareeksporten opdelt på virksomhedsstørrelse 2016
Virksomheder

(antal)
Værdi

(mio. kr.)
Andel af

vareeksport

0-9 ansatte 8.226 36.173 6%

10-49 ansatte 3.300 89.406 14%

50-249 ansatte 1.048 151.650 24%

250 ansatte eller derover 204 293.045 46%

Uoplyst 2.280 70.248 11%

I alt 15.058 640.521 100%

Kilde: Danmarks Statistik, http://www.statistikbanken.dk/DKTEC1

Vareeksporten opdelt på eksportværdi 2016
Værdi

(mio. kr.)
Andel af

vareeksport

Top 5 virksomheder 118.107 18%

Top 10 virksomheder 160.939 25%

Top 20 virksomheder 200.542 31%

Top 50 virksomheder 265.252 41%

Top 100 virksomheder 323.394 50%

Top 500 virksomheder 470.954 74%

Top 1000 virksomheder 532.829 83%

I alt 640.521 100%

Kilde: Danmarks Statistik, http://www.statistikbanken.dk/DKTEC3
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