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Industriens udvikling

I sammenligning med andre erhverv og

i internationalt perspektiv

Industrien i Danmark

4

• Der blev produceret for 614 
mia. kr. i 2012

• Af de ca. 300.000 beskæftigede

• 63 pct. af omsætningen skete 
på eksportmarkedet
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Produktion og beskæftigelse i 
industrien
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Industriproduktion 
faldt omkring 20 pct. 
fra 2008 til 2009.

Siden 2. halvår 2009 
har der været en 
opadgående tendens.

Beskæftigelsen faldt 
ligeledes kraftigt. Den 
faldende tendens 
fortsætter. I 2012 er 
der omkring 30 pct. 
færre industriansatte 
end i  år 2000.

Beskæftigelse fordelt på brancher
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Beskæftigelsen er faldet i 
industrien og landbruget, 
mens der har været status quo 
eller stigning i andre brancher

Beskæftigelse fordelt på brancherBeskæftigelse fordelt på brancherBeskæftigelse fordelt på brancherBeskæftigelse fordelt på brancher
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Bruttoværditilvækst

7

Produktiviteten er steget i industrien –
særligt efter krisen. Størst stigning i 
information og kommunikation

Bruttoværditilvækst fordelt på brancherBruttoværditilvækst fordelt på brancherBruttoværditilvækst fordelt på brancherBruttoværditilvækst fordelt på brancher

Industriens lønkonkurrenceevne

8

Lønkonkurrenceev
ne forværret i 
perioden 2000-
2008

En vis forbedring 
efter krisen i 2008
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International outsourcing
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28 pct. af alle industrivirksomheder med 50 eller flere ansatte 
outsourcede i perioden 2009-2011

70 pct. af disse outsourcede kernefunktioner, 60 pct. 
hjælpefunktioner

Mere end 3000 jobs er outsourcet pr. år i perioden 2001-2011. 

Det er primært ikke højt kvalificerede job, der outsources.

Industriproduktion i de nordiske 
lande
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Norge og Danmark 
har haft stigende 
produktion siden 
2009, mens den er 
faldet i Finland og 
Sverige fra 2011 og 
frem.
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Industriproduktion i DK og EU27
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I EU27 kom 
produktionen 
tilbage på 2005 
niveau i 2011, men 
har været faldende 
siden.
I DK er den først nu 
tilbage på 2005 
niveau.

Produktion og beskæftigelse i EU27
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Udviklingen i 
produktion og 
beskæftigelse i EU27 
har fulgt samme 
mønster som i DK, 
men fra 2011 har der 
været faldende 
produktion og 
stagnerende 
beskæftigelse
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Produktion i udvalgte EU lande
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I Spanien er 
produktionen blevet 
hårdt ramt af krisen.

Tyskland og 
Nederlandene har 
klaret sig godt 
igennem.

For Polen har der 
blot været tale om 
en kort nedgang

Produktion i DK, USA og Japan
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I USA indtraf 
produktionsnedgange
n tidligere, men kom 
også hurtigere op 
igen.

I Japan var der et 
meget kraftigt dyk i 
produktionen 
efterfulgt af en hurtig 
stigning. I 2011 blev 
Japan ramt af 
Tsunamien som også 
påvirkede 
produktionen.
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Produktion i BRI – landene

15

Produktionen i Indien 
kun i ringe omfang 
påvirket er krisen

Rusland blev lidt 
hårdere ramt, men 
var allerede i 2011 på 
samme niveau som 
før krisen

Brasilien var på 
niveauet før krisen i 
2010

Industriens brancher

Omsætning og beskæftigelse
Eksport
Økonomi
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Omsætning

17

� Omsætningen i industrien var i 
2012 på i alt 621 mia. kr. – en 
stigning fra 474 mia. kr. i 2000.

� Omsætningen i kemisk industri og 
maskindustri er fordoblet i 2012 i 
forhold til 2000.

� Føde-, drikke- og 
tobaksvareindustrien, 
medicinalindustrien og møbel og 
anden industri mv. er også steget 
markant.

� Øvrige brancher er stagneret eller 
faldet. 

Industriens omsætning fordelt på brancher 
 

Kilde: Industriens salg af varer, Statistikbanken 
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Beskæftigelse

18

� Beskæftigelsen er faldet fra 420.000 
til 300.000 

� Der er flest beskæftigede i føde, 
drikke- og tobaksvareindustrien, samt 
maskindustrien. 

� Der har været fald i beskæftigelsen i 
alle industriens branchegrupper på 
nær i medicinalindustrien.

� Det største absolutte fald er i føde, 
drikke- og tobaksvareindustrien.

� I tekstil- og læderindustrien, træ- og 
papirindustrien, trykkerier og 
transportmiddelindustrien er 
beskæftigelsen halveret.

Industriens beskæftigelse fordelt på brancher 
 

 
Kilde: Det kvartalsvise nationalregnskab, Statistikbanken
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Produktion og omsætning
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� Omsætningen i 2012 er steget 
markant i fem af industriens 
brancher

� I maskinindustrien og 
medicinalindustrien er 
omsætningen øget ved en 
produktionsstigning

Udvikling i omsætning og produktion 2000-2012 (pct.) fordelt på branchegrupper 
 

 

Kilde: Industriens salg af varer og prisindeks for industriens omsætning 
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Eksport og hjemmemarkedsomsætning

20

� Eksportandelen er rimelig 
konstant frem til 2008. 

� Derefter falder eksport og 
hjemmemarkedsomsætning, med 
klart det største fald på 
hjemmemarkedet. 

� Eksporten er steget markant efter 
krisen, mens 
hjemmemarkedsomsætningen 
kun er steget svagt.

Udvikling i industriens eksport og hjemmemarkedsomsætning  
 

 
Kilde: Industriens omsætningsindeks, Statistikbanken

80

90

100

110

120

130

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2
. h

a
lv

å
r

1
. h

a
lv

å
r

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eksport HjemmemarkedIndeks 2005 = 100



11

Eksportens fordeling på markeder

21

� For industrien samlet set er 
eksportens fordeling på 
hovedmarkederne relativt stabil 
gennem perioden. 

� Der er dog en tendens til, at 
eksporten til EU-landene er 
blevet relativt mindre, mens 
eksporten til resten af verden er 
steget. 

Industri i alt 
 

 
Anm.: Eksport til uoplyst marked er udeladt af figuren. Derfor 

summer procentfordelingen ikke til 100 i alle år. 

Kilde: Udenrigshandelsstatistikken og Regnskabsstatistikken 
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Industrieksport fordelt på brancher

22

� De højeste eksportandele 
findes i medicinalindustrien, 
elektronikindustrien, 
maskinindustrien og møbel og 

anden industri mv.

� Eksportandelen i transport-

middelindustrien er steget, men 
det skal ses i lyset af en 
generelt stor tilbagegang i 
branchen. 

Eksportandele i brancher 
 

 
Kilde: beregnet ud fra industriens omsætningsindeks

0 20 40 60 80 100

Industri

Møbel og anden industri mv.

Transportmiddelindustri

Maskinindustri

Fremst. af elektrisk udstyr

Elektronikindustri

Metalindustri

Plast-, glas- og betonindustri

Medicinalindustri

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

Træ- og papirindustri, trykkerier

Tekstil- og læderindustri

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

2012

2008

2000

Eksportandel i pct.



12

Økonomi - Investeringer

23

� De samlede investeringer i 
industrien udgjorde 30 mia. kr. i 
2011.

� Investeringerne i industrien er 
samlet set faldet siden 2000 målt 
i faste priser. 

� Medicinal- og maskinindustrien er 
de eneste brancher, hvor 
investeringerne er steget.

Udviklingen i industriens investeringer, faste priser 
 

 

Kilde: Beregnet fra Regnskabsstatistikken 2011 
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Økonomi - Fremmedkapital

24

� Frem til 2008 forløb udviklingen i 
de kort- og langfristede 
gældsforpligtelser parallelt. 

� Efter 2008 er de kortfristede 
gældsforpligtelser fortsat steget, 
mens de langfristede er faldet. 

Udviklingen i industrivirksomhedernes fremmedkapital  
 

 

Kilde: Regnskabsstatistikken 2011 
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Økonomi - Kapitalandele

25

� Industrivirksomhedernes 
indtægter af kapitalandele 
udgjorde 28 mia. kr. i 2011

� Det er en stigning på 140 pct. 
siden 2000.

� Stigningen for industrien samlet 
set er drevet af 
medicinalindustrien og kemisk 

industri inkl. raffinaderier.

Indtægter af kapitalandele 
 
 

 

Kilde: Beregnet fra Regnskabsstatistikken 2011 
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Økonomi - Aktiver

26

� De samlede aktiver i industrien 
udgjort 172 mia. kr. i 2011.

� Betydningen af de immaterielle 
anlægsaktiver er steget for 
industrien samlet set.

� Den største stigning relativt er 
inden for medicinalindustrien.

� De immaterielle aktiver er næsten 
på samme niveau som de 
materielle i elektronikindustrien. 

Immaterielle anlægsaktiver som andel af de materielle anlægsaktiver 
 

 

 
 

Kilde: Regnskabsstatistikken 2011
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Fire udvalgte brancher
- fokus på produkter

• Maskin

• Medicinal

• Elektronik

• Tekstil- og læder

� Stor vækst i omsætning (83 pct.) og eksport (117 pct.)

� Fald i beskæftigelsen (18 pct.)

� Stigende investeringer (de største i industrien)

� Største stigning i udgifter til FoU

� Overskudsgrad og soliditet under gennemsnittet

Maskinindustriens udvikling 
2000-2012

28
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Maskinindustriens produkter, top 15
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Maskinindustriens produkter, top 3

30
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Maskinindustriens omsætning fordelt 
på produkter

31

� Eneste industribranche med vækst i beskæftigelsen 
(70 pct.)

� Vækst også i omsætning (70 pct.) og eksport (60 
pct.), meget høj eksportandel

� Helt domineret af store virksomheder

� Højeste investeringer pr. ansat

� Højeste overskudsgrad i industrien

� Flest højtuddannede

Medicinalindustriens udvikling 
2000-2012

32
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Medicinalindustriens produkter, top 3

33

� Stagnerende produktion og omsætning

� Lavere prisstigninger end øvrige industri

� Moderat stigning i eksport, skift fra nær- til 
fjernmarkeder

� Tredjehøjeste uddannelsesniveau

� Høj andel med FoU og innovation

� Stor stigning i immaterielle anlægsaktivers betydning

Elektronikindustriens udvikling 
2000-2012

34
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Elektronikindustriens produkter, top 15
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Elektronikindustriens produkter, top 3*

36
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� Lille allerede i 2000, stadigt faldende omsætning og 
beskæftigelse

� Faldende eksport

� Begrænset forskning og udvikling, ingen stigning i 
immaterielle anlægsaktivers betydning – indikerer 
begrænset udviklingspotentiale

Tekstil- og læderindustriens udvikling
2000-2012
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Tekstil- og læderindustriens produkter, 
top 2 i 2000 & 2012

38
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Tekstil- og læderindustriens 
omsætning fordelt på produkter
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Læs resten i den 
gratis pdf-bog:
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