
  Juni 2016 
 

 

SMV’ernes vareeksport til USA slår alle rekorder1                       

De små og mellemstore danske eksportvirksomheder2  har for alvor fået øjnene op for det store marked i 

USA. Efter en stabil eksport på omkring 3 milliarder kr. i perioden fra 2005 og frem til 2010 er vareeksporten 

øget med ca. 2 milliarder kr. svarende til en fremgang på 60 procent gennem de sidste 5 år. SMV’ernes 

eksport til USA blev øget med 643 mio. kroner fra 2014 til 2015, svarende til en stigning på 14 procent. USA 

er dermed det land i 2015, der har den største nominelle fremgang i SMV-eksporten. Den rekordhøje 

vareeksport til USA gælder i øvrigt for både de store virksomheder og for SMV’erne.  

Tallene fremgår af et udtræk fra Eksportrådets eksportdatabase for SMV’er, der er blevet opdateret med de 

seneste eksporttal for 2015, og kan findes på dette link. 

 

Figur 1: SMV-eksport til USA i mio. kroner, 2005-2015 

 
Kilde: Eksportrådets SMV-database beregninger foretaget af eStatistik 

 

Væksten i de danske SMV’ers vareeksport til USA er bl.a. påvirket af den højere dollarkurs, der har øget 

værdien af produkterne solgt i USA for de eksisterende eksportvirksomheder. En analyse af tallene i 

Eksportrådets eksportdatabase viser også, at stigningen i lige så høj grad skyldes en stigning i antallet af 

små og mellemstore virksomheder, der eksporterer til USA. Fra 2010 til 2015 er antallet af små og 

mellemstore virksomheder med eksport til USA steget fra 2.467 til 3.060, jf. figur 2. 

 

                                                           
1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med eStatistik, Århus. 
2 Små og mellemstore virksomheder (SMVer) er af Eksportrådet afgrænset ved virksomheder med op til 100 ansatte og 150 mio. 

kroner i omsætning. 
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Figur 2: Antal små og mellemstore virksomheder med eksport til USA, 2005-2015 

 
Kilde: Eksportrådets SMV-database beregninger foretaget af eStatistik 

 

Maskinindustri dominerer SMV-eksporten til USA 

Mens den globale danske vareeksport generelt er præget af store virksomheder inden for medicinal-, 

energi- og fødevareindustrien så er varesammensætningen en anden, når det gælder SMV-eksporten til 

USA, hvor særligt jern- og maskinindustrien står stærkt. Maskiner og tilbehør samt specialmaskiner til 

industrien udgør således 25 procent af den samlede SMV-eksport til USA, mens tekniske instrumenter og 

øvrige varer inden for maskinindustrien til sammen udgør otte ud af de ti største varegrupper. Kun Møbler 

og Diverse forarbejdede varer er også på top-10 listen. 

Tabel 1: SMV’ernes vareeksport til USA i mio. kroner opgjort efter varegruppe, 2015 
 

 I mio. kr i pct 

Maskiner og -tilbehør til industrien  778  15,4% 

Specialmaskiner til forskellige industrier 499  9,9% 

Tekniske og videnskabelige instrumenter  482  9,6% 

Elektriske maskiner og apparater  466  9,3% 

Diverse forarbejdede varer  433  8,6% 

Metalvarer 257  5,1% 

Apparater til telekommunikation, lydoptagelse mv. 242  4,8% 

Møbler 242  4,8% 

Kontormaskiner, herunder edb-udstyr 176  3,5% 

Kraftmaskiner og motorer 170  3,4% 

Top-ti i alt 3.744  74,3% 

Øvrige varer 1.298  25,7% 

Varer i alt 5.042  100% 
Kilde: Eksportrådets SMV-database beregninger foretaget af eStatistik 
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