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Globalisering betyder at… 

 …flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, som 
indebærer, at varer produceres i udlandet uden at have været på dansk jord. 

 

 De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af BNP som 
mål for dansk produktion.  

 

 Analysen belyser: 
 
- hvordan produktionen i udlandet indgår i nationalregnskabet, og hvor meget 
den fylder, ved at benytte officiel statistik. 
 
- hvorfor man ikke kan opdele BNP efter om produktionen er sket i Danmark eller 
udlandet 

 

 



Globale forretningsmodeller 

 Stiliserede til brug for statistikproduktion 

    

 

 

 

 Analysen beskæftiger sig med 1 Processing og 2 Merchanting. 

 Der vil ofte være en glidende overgang mellem de to modeller og de kan også 
skifte over tid. 

 Virksomheder der bruger begge modeller opdeles i nationalregnskabet så 
processingdelen placeres i en industribranche og merchantingdelen i  
engroshandel 

 

Model Påvirker Producerer Branche 

1 Processing BNP, eksport af varer Varer Fremstilling 

2 Merchanting BNP, eksport af varer Avance Engroshandel 

3 Rettigheder BNP, eksport af tjenester Tjeneste Serviceerhverv 

4 Datterselskab BNI, formueindkomst - - 

 



Merchanting og processing 

 Varer produceret i udlandet ved merchanting og processing udgør hver især 
omtrent 7 procent af eksport af varer – tilsammen omtrent 14 procent. 

 

 Køb af varer i udlandet til produktion i en processing model udgør omtrent 2 
procent af import af varer. 

 

 Køb af forarbejdningsydelser i udlandet til produktion i en processing model 
udgør omtrent 2 procent af import af tjenester 

 

 
Det udnyttes, at der er fuld overensstemmelse mellem nationalregnskab og 

betalingsbalance og alle tal kan findes i statistikbanken – se i analysen 

hvordan  



Merchanting 

 Merchanting opgøres som forskellen mellem salgs- og købsværdi og indgår i 
nationalregnskabet som en avance, der produceres i branchen engroshandel. 

 Merchanting udgør omkring 15 procent af produktionsværdien i engroshandel 

 Merchanting består af: 
- almindelig engroshandel i udlandet 
- fabriksløs produktion 

 I en model med merchanting som fabriksløs produktion ejer virksomheden ikke 
råvarerne, men produktionen sker på virksomhedens foranledning. 

 

 
Eksempel på merchanting som fabriksløs produktion: En dansk virksomhed 

med et kendt varemærke har designet en t-shirt. Virksomheden får t-shirten 

syet i udlandet og trykt sit logo på den. Købsværdien relaterer sig til t-

shirten uden logo og salgsværdien til t-shirten med logo.  



Merchanting som fabriksløs produktion 

 Eksempel på merchanting som almindelig engroshandel: Handel med olie 

 Merchanting som fabriksløs produktion har en højere avance en traditionel 
merchanting hvilket bl.a. afspejler aflønning af IP rettigheder. 
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Processing  

 Varer produceret i en processing model udgør ca. 8 procent af industriens 
produktionsværdi 

 Virksomheden ejer selv råvarerne og køber en forarbejdningsydelse i udlandet. 

 Produktionen kan opgøres som  
 varer solgt i udlandet efter produktion ved forarbejdning i udlandet 
+ 
varer solgt i Danmark efter produktion ved forarbejdning i udlandet 

 

Eksempel på produktion af t-shirt i en processingmodel: Virksomheden vil 

eje stoffet og de andre råvarer. Til at få syet t-shirten køber virksomheden 

en forarbejdningsydelse i udlandet. Salgsværdien vil indeholde værdien af 

logoet og vil indgå som produktionsværdi i nationalregnskabet.  



Omkostninger knyttet til produktion i udlandet 

 Hvis man vil beregne værditilvæksten for merchanting eller processing, skal man 
kunne opgøre de tilknyttede produktionsomkostninger. 

 Det kan man ikke, da virksomhederne ikke kan opdele overordnede 
omkostninger som fx administration, udvikling og markedsføring på ind- og 
udland. 

 Det tætteste man kan komme, er de snævert tilknyttede omkostninger i 
processingmodellen: 
  varer sendt til forarbejdning i udlandet 
 + varer købt i udlandet til forarbejdning i udlandet 
 +  forarbejdningstjeneste købt i udlandet 

 
I eksemplet med produktion af t-shirt i udlandet, er det udgiften til stoffet og 

andre råvarer samt købet af forarbejdningsydelsen, der udgør de snævert 

tilknyttede omkostninger.  



Hvorfor ikke opdele BNP på ind- og udland? 

 En grund er, at det ville være nødvendigt at skønne over den del af 
virksomhedens omkostninger, der vedrører den udenlandske produktion. 

 Det afspejler desuden nationalregnskabets principper om residens og økonomisk 
ejerskab. 

 Residente enheder har økonomisk interessecentrum i Danmark og deres 
ejerskab til produktionsfaktorer og produktion er grundlag for opgørelse af 
nationalregnskabet. 

 Andre landes produktion indregnes ikke i dansk BNP – eksemplet med t-shirt: 
 

 

 

 (Analysens appendix 3 formaliserer med processing som eksempel). 

Den værdi, der ligger i design og varemærke kommer med i Danmarks 

BNP og aflønner dansk arbejdskraft og kapital. Værdien af t-shirten uden 

logo og design aflønner indsatsen på den udenlandske fabrik.  



Hvis du vil vide mere: 

 

 Analysen kan hentes her:  
https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=45467 

 

 Kontakt:  
Dan Knudsen (dkn@dst.dk) eller 
Annette Thomsen (ath@dst.dk) 
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