Fødevareanalysen
24. september 2015
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

Verden bliver mindre når handlen stiger
Verdenshandlen stiger og det bidrager mange danskere til. Den samlede
danske eksport af vare- og serviceydelser udgjorde i 2014 knap 55 pct. af
BNP. 70 pct. af beskæftigelsen i fødevareklyngen skyldes eksport.
Verdens samlede eksport er 19.000.000.000.000 dollars
Seneste tal viser, at verdens eksporthandel i 2014 havde en værdi på
19.000 mia. dollars. Samlet set et stort tal, men fordelt på klodens omkring 7
mia. borgere, svarer det til 15.000 kroner pr. person. Til sammenligning
udgør Danmarks eksport 182.000 kr. pr. danske borger.
Verdenshandel af varer og tjenester
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Anm.: Seneste data for landbrugets volumen er 2013.
Kilde: WTO

Ifølge WTO, udgør handel med landbrugsvarer 9,3 pct. af den samlede
handel. Til sammenligning udgør Danmarks eksport af spiselige varer alene
107 mia. kr., svarende til 10,5 pct. af den samlede danske eksport af varer
og tjenesteydelser i 2014.
Fødevareklyngen i Danmark er en lille aktør sammenlignet med det globale
eksportmarked, men det illustrerer, at også i Danmark udgør eksport af
fødevarer en væsentlig del af den samlede handel. Fødevareklyngen
producerer ikke blot spiselige fødevarer, men også biobaserede produkter
samt agroindustrielle varer i relation til fødevareproduktionen.

Stigende handel betyder flere arbejdspladser i Danmark
Øget udenrigshandel sikrer danske arbejdspladser og giver samtidig
forbrugerne et større og bredere udbud af varer og tjenesteydelser.
70 pct. af
beskæftigelsen
skabes af eksporten...

Det er ikke alle danske virksomheder, men fødevareklyngen i særdeleshed,
der er eksportorienteret. Set med samfundsøkonomiske øjne er det ikke
alene valutaindtjeningen fra virksomhederne, der er vigtig. Hele 70 pct. af
beskæftigelsen i fødevareklyngen kan henføres til eksporten. I 2014 gav
klyngens eksport anledning til en beskæftigelse på 118.000 personer og
beskæftigelsens afhængighed af eksporten er støt stigende. I 1970 var det
53 pct. og i 2000 var det 64 pct. af beskæftigelsen, der skyldtes eksporten.

… hvilket sikrer
18 mia. kr. årligt
i skatter og afgifter

Løndannelsen, som følge af de mange arbejdspladser, skaber igen stor
købekraft i samfundet. I 2014 genererede eksporten fra fødevareklyngen 35
mia. kr. i danske lønninger. Med et skattetryk 1 på 51 procent i 2014 bidrog
fødevareklyngen alene med 18 mia. kr. til den danske statskasse, som følge
af skatte- og afgiftsbetalingen.
Det er vigtigt at eksportmarkederne fungerer optimalt
Velfungerende eksportmarkeder er en forudsætning for at opretholde de
mange danske arbejdspladser. Det er derfor bekymrende, at væksten i EU
fortsat er underdrejet efter finanskrisen. Det har stor betydning for
eksportpotentialet, da EU aftager godt 60 pct. af fødevareklyngens eksport.
Verdenshandlen forventes at stige fremover
Den samlede handel over verdens grænser forventes at fortsætte med at
stige, da verdens befolkning fortsat stiger og varernes specialiseringsgrad
tilsvarende. Øget specialisering bevirker, at inputressourcer i stigende grad
produceres, forædles og samles i bestemte lande. Produktionen af
fødevarer er ingen undtagelse herfor. Udviklingen er selvforstærkende, da
øget verdenshandel samtidig betyder øget konkurrence. For at fastholde
konkurrenceevnen er der yderligere fokus på at producere varerne det sted,
hvor det er mest omkostningseffektivt, hvilket giver yderligere handel.
Omkostningerne gør det ikke alene. Det er et grundvilkår i Danmark med et
højt lønniveau. Så længe lønnen står mål med produktkvaliteten, er der et
marked for de danske varer. Den høje løn er kommet for at blive, så dansk
fødevareproduktion skal fortsætte i samme spor med fokus på høj kvalitet.
Derved er der også i fremtiden et marked for dansk landbrug og
fødevareproduktion. Såfremt udviklingen går hurtigere i udlandet end her, er
det logisk set blot et spørgsmål om tid, før vi overhales. Det er ikke et
ønskværdigt scenarie. Nøglen til fremtidens internationale handel er derfor
ikke alene udvikling, men den relative udvikling.

1 De samlede skatter og afgifter målt i procent af Bruttonationalproduktet (BNP), der ofte benævnes det
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