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Eksporten af beklædning og 
fodtøj til Tyrkiet eksploderer 

Resumé 

Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv 
forventer, at de danske virksomheder vil eksportere beklædning og fodtøj for 32,8 mia. 
kr. i 2017. Tyskland, Sverige og Holland er de klart største eksportmarkeder og udgør 
således mere end halvdelen af eksporten på dette område. Der er dog beklædnings- og 
fodtøjseksport for 4,4 mia. kr., som aftages af lande uden for Top 10. Her skiller særligt 
Tyrkiet sig ud, da den tyrkiske import af dansk beklædning og fodtøj er eksploderet de 
sidste 10 år og ligger nu på et niveau, som er mere end fire gange større end det var i 
2007. Derudover viser også Tjekkiet meget flotte vækstrater, mens Schweiz og Østrig er 
interessante på grund af deres store markeder, som i 2017 har aftaget beklædning og 
fodtøj for langt over en mia. kr. 
 

Nøgletal fra undersøgelsen: 

 
 Tyrkiet har mere end firedoblet deres import af beklædning og fodtøj fra Dan-

mark siden 2007. Helt præcist er eksporten til Tyrkiet steget med 437 pct. og 
udgør i dag 133 mio. kr. svarende til det 19. største danske eksportmarked på 
dette område. 

 Tjekkiets import af beklædning og fodtøj fra Danmark er vokset med 123 pct. 
siden 2007 og er i dag det 17. største danske eksportmarked på dette område. 

 Østrig og Schweiz er de to største danske eksportmarkeder for beklædning og 
fodtøj uden for Top 10 (henholdsvis nr. 11 og 12). Schweiz har sammenlignet med 
Østrig udviklet deres marked markant mere siden 2007, mens udviklingen i Øst-
rig har været støt stigende de seneste år modsat Schweiz, som oplevede et min-
dre fald i eksporten i 2017. 

 Den samlede danske eksport af beklædning og fodtøj vil forventeligt np ca. 32,8 
mia. kr. i 2017. Det vil i så fald være ny dansk rekord. 

 De ti største eksportmarkeder aftager ca. 87 pct. af den danske eksport af be-
klædning og fodtøj. Det svarer til 28,4 mia. kr. 

 Tyskland, Sverige og Holland aftager mere end halvdelen (ca. 54 pct.) af al 
dansk eksport af beklædning og fodtøj 

 De europæiske markeder, såvel indenfor som udenfor EU, dominerer billedet af 
den danske beklædnings- og fodtøjseksport. Således afsættes ca. 97-98 pct. af 
den danske eksport på dette område til europæiske lande.  
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Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr. 

Siden 2013 har dansk beklædnings- og fodtøjseksport oplevet en konstant stigende ud-
vikling. Baseret på eksporttal for de første ti måneder af 2017 forventer Dansk Erhverv, 
at beklædnings- og fodtøjseksporten fortsætter væksten til et samlet niveau på 32,8 mia. 
kr. Det vil således igen i 2017 være det højeste niveau i løbet af de seneste ti år. 
 
Figur 1 nedenfor viser, at det er eksporten af beklædningsgenstande og -tilbehør (heref-
ter blot beklædning), som driver væksten. Baseret på de ti første måneder af 2017 ser 
beklædningseksporten ud til at stige med 7 pct. siden sidste år og hele 29 pct. siden 
2013. 
 
Fodtøjseksporten er derimod faldet en smule i 2017 sammenlignet med 2016, idet vi for-
venter en samlet fodtøjseksport på 3,6 mia. kr. i 2017. Det vil i givet fald være en nedgang 
på 5 pct. siden 2016, hvor den samlede fodtøjseksport var 3,8 mia. kr. 
 
   

Figur 1: Dansk eksport af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj, mia. kr. 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra 

eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammen-lignet med eksporttal for de samme måneder i 

2016. 
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Beklædningseksporten følger den generelle danske  
eksportudvikling 

Fra 2013 til 2016 voksede den danske beklædningseksport markant hurtigere end den 
samlede danske vareeksport. I 2017 ser beklædningseksporten i det store hele ud til at 
følge den generelle udvikling for den samlede danske vareeksport. Derimod viser tallene 
også, som beskrevet tidligere, at udviklingen i fodtøjseksporten er faldet en smule siden 
2016. 
   

Figur 2: 
Indekseret udvikling i hhv. Danmarks beklædningseksport, fodtøjsek-
sport og samlede vareeksport (2007 = 100) 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra 

eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i 

2016. 
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Tyskland, Sverige og Holland er de største eksportmarkeder 

Ser man på afsætningsmarkeder er Tyskland det med afstand vigtigste eksportmarked, 
da de aftager 30 pct. af vores samlede beklædnings- og fodtøjseksport. Herefter følger 
Sverige med 13,5 pct. (som i øvrigt er vores største selvstændige eksportmarked for fod-
tøj), mens Holland aftager 9,5 pct. af vores samlede eksport af beklædning og fodtøj. 
Disse tre lande udgør til sammen over halvdelen af den danske eksport inden for be-
klædning og fodtøj. 
   

Tabel 1: 
De ti største danske eksportmarkeder indenfor beklædning og fodtøj, 
mia. kr., 2017 

 

Nr. Land 
Eksport af 

beklædning 
Eksport af 

fodtøj 

Samlet for 
beklædning 

og fodtøj 

Andel af 
Danmarks 
samlede 

eksport af 
beklædning 

og fodtøj 
1. Tyskland 9,12 0,72 9,84 30 pct. 

2. Sverige 3,59 0,83 4,42 13,5 pct. 

3. Holland 2,71 0,40 3,11 9,5 pct. 

4. Norge 2,33 0,61 2,94 9,0 pct. 

5. Storbritannien 1,66 0,15 1,81 5,5 pct. 

6. Frankrig 1,35 0,09 1,44 4,4 pct. 

7. Finland 1,21 0,18 1,39 4,2 pct. 

8. Belgien 1,15 0,06 1,21 3,7 pct. 

9. Italien 1,13 0,05 1,18 3,6 pct. 

10. Spanien 1,00 0,06 1,06 3,2 pct. 

11. Resten af verden 4,01 0,44 4,45 13,4 pct. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Andelene af Danmarks samlede beklædnings- og fodtøjseksport summerer ikke nødvendigvis til 100, 

fordi tallene er blevet afrundet. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal 

for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i 2016. 

 
Som det ses ovenfor aftager Top 10-landene ca. 87 pct. af beklædnings- og fodtøjsek-
sporten fra Danmark i 2017. Det betyder samtidig, at ca. 13 pct., svarende til 4,4 mia. kr., 
afsættes til resten af verden. Det er en markant del af den danske eksport på dette om-
råde, som vi kigger nærmere på i de næste afsnit.    
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Et blik på landene uden for Top 10 – Østrig og Schweiz dominerer 

I gruppen af eksportmarkeder lige uden for Top 10 finder vi en lang række europæiske 
lande samt USA. De ti eksportmarkeder, som udgør Top 11-20, står for ca. 3 mia. kr. ud 
af de ca. 4,4 mia. kr., som handles med lande uden for Top 10. Det svarer til ca. 68 pct. 
af posten ”Resten af verden”. 
 
Ser man nærmere på tallene nedenfor kan man se, at Østrig og Schweiz er de to klart 
største eksportmarkeder uden for Top 10. De importerer til sammen beklædning og fod-
tøj for ca. 1,25 mia. kr. i 2017. Derudover finder vi også de tre nordiske lande Island, 
Færøerne og Grønland, som til sammen aftager beklædning og fodtøj for ca. 450 mio. kr. 
Endelig er USA det eneste land uden for Europa, som har sneget sig ind i Top 20. De 
importerer beklædning og fodtøj for ca. 200 mio. kr. i 2017. 
   

Tabel 2: 
De ti største danske eksportmarkeder uden for Top 10 inden for beklæd-
ning og fodtøj, mio. kr., 2017 

 

Nr. Land 
Eksport af  

beklædning Eksport af fodtøj 
Samlet for be-

klædning og fodtøj 
11. Østrig 647 45 691 

12. Schweiz 532 38 571 

13. Irland 380 25 405 

14. Polen 346 55 401 

15. Island 176 40 216 

16. USA 186 16 202 

17. Tjekkiet 137 8 144 

18. Grønland 123 15 138 

19. Tyrkiet 118 15 133 

20. Færøerne 95 16 110 

I alt lande Top 11-20   2.737      273 3.010 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Eksporttallene er i løbende priser. De fem lande, som er markeret med ”fed” er fremhævet nedenfor. 
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Eksport af beklædning og fodtøj til Tyrkiet vokser eksplosivt 

I figur 3 nedenfor har vi kigget på de lande i Top 11-20, som har udviklet sig mest siden 
2007. Det bliver meget hurtigt klart, at eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet er 
vokset eksplosivt siden 2007 med flotte og stort set uafbrudte vækstrater de sidste 10 
år. På trods af et forholdsvist lavt udgangspunkt er det en meget markant stigning og 
dermed et marked, som det er vigtigt at have fokus på i årene fremover. 
 
De to klart største eksportmarkeder uden for Top 10, Østrig og Schweiz, har begge øget 
deres import af dansk beklædning og fodtøj siden 2007, men på meget forskellige må-
der. Hvor Østrig som eksportmarked er vokset støt og roligt særligt siden 2012 til et ni-
veau, der ligger 37 pct. over niveauet fra 2007, ser det helt anderledes ud for Schweiz. 
På dette marked så vi en eksplosiv vækst i slutningen af det sidste årti, mens udviklingen 
er stagneret en smule i 10’erne. Der er endda sket et lille fald i eksporten til Schweiz fra 
2016 til 2017, men det ændrer ikke på, at eksporten til Schweiz er 131 pct. større nu end 
den var i 2007. Sammenholder man udviklingen i de to eksportmarkeder med det faktum, 
at det er de to største eksportmarkeder uden for Top 10, så er det også markeder, som 
er værd at holde øje med. 
 
Endelig er det værd at bemærke Tjekkiet, som de seneste år har øget deres import af 
dansk beklædning og fodtøj markant. De ligger således 123 pct. over niveauet fra 2007 
og har også haft en flot vækst i 2017 sammenlignet med 2016. 
   

Figur 3: 
Indekseret udvikling i eksporten af beklædning og fodtøj til udvalgte 
lande uden for Top 10 (2007 = 100) 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser eksporttallene for 2017 for de fem eksportmarkeder i 

Top 11-20, der er vokset mest siden 2007. 
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De europæiske markeder er altdominerende 

Efter at have kigget på landene lige uden for Top 10 ser vi afslutningsvist nærmere på 
den samlede post på 4,4 mia. kr., som eksporteres til lande uden for Top 10. Figur 4 og 
5 nedenfor viser, hvor eksporten af beklædning og fodtøj lander, når der ikke er tale om 
de ti største markeder. 
 
Først og fremmest kan man se, at det øvrige Europa (de resterende EU-lande samt lande 
uden for EU, som ikke optræder i Top 10) udgør langt den største del af den post, som i 
Tabel 1 er benævnt ”Resten af verden”. Eksporten med beklædning og fodtøj til det øv-
rige Europa beløber sig mere konkret til ca. 3,6 mia. kr. ud af de 4,4 mia. kr. i kategorien 
”Resten af verden”, hvilket svarer til ca. 80 pct. af denne post. Lægger man disse tal 
oven i Top 10-landenes andel, så udgør eksporten til europæiske lande ca.  97-98 pct. af 
den samlede eksport af beklædning og fodtøj. 
   

Figur 4: Skøn for eksporten af beklædning til lande uden for Top 10, 2017, mio. kr. 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser de forventede eksporttal for 2017. Estimaterne er bereg-

net ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme må-

neder i 2016. 
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Figur 5: Skøn for eksporten af fodtøj til lande uden for Top 10, 2017, mio. kr. 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser de forventede eksporttal for 2017. Estimaterne er bereg-

net ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme må-

neder i 2016. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 23. marts 2018.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående dansk mode og beklædningsbrancherne kan ske til sekretari-
atchef Nikolai Klausen på nkl@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6139. 
 
Noter  
 
 


