
 

 

 MARKEDSRAPPORT 

  

Markedsrapport Australien 

 
Baggrund 
Australien er verdens 14. største økonomi. Siden den britiske kaptajn James Cook kort-
lagde den Australske østkyst i 1770, og briterne gik i land ved Sydney-bugten den 26. 
januar 1788, er landet rykket frem fra engelsk fangekoloni til verdenseliten blandt de 
mest velstående lande. Australien opnåede de facto selvstændighed fra Storbritannien 
i 1901, mens den formelle selvstændighed kom i 1939 med den gældende forfatning ba-
seret på omfattende selvstyre til landets seks delstater med en føderal regering i Can-
berra. Australien har dog bevaret tilknytningen til Storbritannien, idet den engelske 
dronning Elisabeth II anerkendes som landets symbolske statsoverhoved, mens den au-
stralske regering repræsenterer Australien politisk. 
 
Dansk eksport til Australien, der er Danmarks 15. største eksportmarked, var på 7,6 mia. 
kr. i 2017 og har været markant stigende siden 2017. Den danske eksport til landet ud-
gøres især af fødevarer og maskindele, herunder cleantech. Australien er i stigende grad 
et attraktivt afsætningsmarked, idet økonomien vokser støt, mens købekraften og kvali-
tetsbevidstheden er høj, hvilket er en fordel for danske produkter, som med høj kvalitet 
normalt ligger i den dyrere ende af skalaen. Australien begunstiges også af nærhed til 
det asiatiske marked. Turismen og investeringer fra Asien er voksende, og dermed bliver 
Australien også et eksportvindue mod Asien. Blandt opmærksomhedspunkterne tæller 
en forventet økonomisk opbremsning i de kommende år fra en lang årrække med høj-
vækst samt en høj udlandsgæld og påvirkning fra de globale kapitalmarkeder, der kan 
give øget risiko om omkring den australske dollar.  
   

Tabel 1: Økonomiske nøgletal for Australien 

 2015 2016 2017 2018 2019 

(skøn) 

2020 

(skøn) 

Real BNP-vækst (pct.)  
2,5 2,8 2,4 3,0 2,6 2,3 

Inflation (pct.)  
1,5 1,3 1,9 2,0 2,2 2,4 

Arbejdsløshed (pct.) 
5,7 5,8 5,5 5,3 5,2 5,2 

Offentlig budgetbalance af BNP 
(pct.) 

-1,1 -1,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 

Offentlig gæld (brutto) af BNP. 40,7 42,7 43,4 43,0 42,5 42,1 

Betalingsbalancens løbende 
poster af BNP (pct.) 

-4,6 -3,2 -2,6 -2,4 -2,2 -2,4 

Udlandsgæld (brutto) af BNP 
(pct.) 

124,5 122,0 119,9 125,6 135,6 139,9 

 

Kilde: EIU, januar 2019 

 
Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF – Danmarks Eksportkredit  
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Økonomisk udvikling 
Australien er en fri markedsøkonomi og vurderes af EKF som et meget stabilt demokrati 
med stærke gunstige økonomiske rammebetingelser og god makroøkonomisk styring. 
Australien har rekorden som det land i verden, der har undgået økonomisk recession i 
længst tid, idet australierne har haft uafbrudt økonomisk fremgang de sidste 30 år. Den 
gennemsnitlige økonomiske vækst over de seneste årtier har været 3 pct. om året, hvilket 
er væsentlig højere end sammenlignelige højindkomst i OECD. Australiens ca. 25 mio. 
store befolkning har et BNP per indbygger på USD 56.705, og er dermed blandt verdens 
rigeste lande målt i indkomst per indbygger og sender Australien ind på 14. pladsen over 
verdens største økonomier i hælende på Rusland og Spanien. 
 
Den australske vækst er dog begyndt at hoste lidt på det seneste. Det skyldes ikke 
mindst den aftagende vækst i Kina, som er det vigtigste eksportmarked for australske 
råvarer. Kinesere har også været på storindkøb på det australske boligmarked, hvilket 
har bidraget til stigende boligpriser. Turisme fra Kina har ligeledes skæppet i kassen i 
en lang årrække. Vigende vækst i Kina i de kommende år dæmper derfor også væksten i 
Australien. Boliggælden er desuden kommet op på et meget højt niveau, og det tilskyn-
der til mindre privatforbrug og mere gældsafvikling i de kommende år. Dette ikke mindst 
i en situation, hvor boligboblen i Australien er begyndt at brase, og der meldes om pris-
fald i større byer. Økonomien er dog ikke gået mere ned i gear, end prognoser peger på 
en gennemsnitlig vækstrate på 2,4 pct. årligt i de kommende år især holdt oppe af en 
fortsat pæn befolkningstilvækst. Dermed er Australien efter EKFs vurdering fortsat et 
attraktivt højindkomstland i vækst de kommende år, som kan være interessant for dan-
ske eksportører i lyset af afmatning i Danmarks mere traditionelle markeder såsom Tysk-
land, Storbritannien og USA. 
 
Australien lever i høj grad af minedrift og eksport af råstoffer. Råstoffer udgør hele 66 
pct. af landets eksport. Eksporten af kul og naturgas tegner sig for broderparten. Også 
landbrugseksporten er anseelig med 16% af eksporten. Australierne importerer mere end 
de sælger – især maskiner, biler og andre forbrugsvarer. På grund af den store råvare-
eksport er Australiens økonomi meget påvirket af udsving i råvarepriserne, der i vid ud-
strækning præges af opsving og nedture i Kina og USA. Afmatning i de kommende år i 
disse to store økonomier vil derfor efter EKFs vurdering lægge en dæmper på Australiens 
eksportsektor sammenlignet med de foregående år. 
 
Den makroøkonomiske styring er generelt solid, og landet har finanspolitisk råderum til 
at stimulere økonomien i en periode med svagere globale konjekturer. Statens gæld er 
med 40% af BNP i den lavere ende i internationale sammenligninger. Landet gennem-
førte i 1980’erne en række langsigtede reformer på sundheds- og pensionsområdet, som 
har bidraget til en økonomisk bæredygtig velfærdsstat med god sygeforsikring og et 
stærkt pensionssystem baseret på stor selvfinansiering. Australiens offentlige finanser 
er dermed holdbare på sigt. 
 
Den væsentligste knast i det økonomiske billede er en høj udlandsgæld. Australien har 
tiltrukket store internationale investeringer under et boom i landets mine- og energisek-
tor i 00’erne, som nu skal afdrages og dividender udbetales – ofte i hård valuta. Samtidig 
betyder lavere råvarepriser, at værdien af vareeksporten er faldende. Desuden har bank-
sektoren i vid udstrækning lånt i de internationale kapitalmarkeder for at genudlåne lo-
kalt, hvorved forbrugerne og virksomhederne i Australien kan drage fordel af det lave 
internationale renteniveau i USA, Japan og EU. Udlandsgælden i valutaer som dollars, 
Yen og Euro er derfor steget til hele 126 pct. af BNP. Den udbredte finansiering i de in-
ternationale kapitalmarkeder betyder, at Australiens renteniveau i særlig grad påvirkes 
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af de globale renter -  især fra USA. Når den amerikanske rente stiger smitter det af på 
Australien, fordi de lokale banker hæver deres renter for at bevare samme rentemarginal 
på genudlån til private og virksomheder. Højere renter i USA og Europa i de kommende 
år bidrager dermed til dyrere låneomkostninger, hvilket vil lægge en dæmper på forbrug 
og investeringer ift. det historiske gennemsnit. 
   

Tabel 2: Australiens handelsforhold til Danmark 

  

Dobbeltbeskatningsaftale med Australien Ja 

Dansk vareeksport til Australien 2017  7,6 mia. DKK. 

Dansk tjenesteeksport til Australien 2017 4,9 mia. DKK. 

Dansk vare- og tjenesteeksport til Australien 2017 12,5 mia. DKK. 

Dansk vareimport fra Australien 2017 1,5 mia. DKK. 

Dansk tjenesteimport fra Australien 2017 2,9 mia. DKK. 

Dansk vare- og tjenesteimport fra Australien 2017 4,4 mia. DKK. 

Danske datterselskaber i Australien 2016 156 (17.111 ansatte i alt)  
 

Kilde: SKAT og Danmarks Statistik 

 
   

Tabel 3: Eksportudsigt for Australien 

 2018 

(skøn) 

2019 

(skøn) 

2020 

(skøn) 

Vækst i dansk vareeksport til Au-

stralien (pct.) 

0,1 3,1 5,2 

Vækst i dansk tjenesteeksport til 

Australien (pct.) 

-1,1 -4,2 -2,0 

Vækst i vare- og tjenesteeksport 

til Australien (pct.) 

-0,3 0,4 2,6 

 

Kilde: Udenrigsministeriet  

Politisk udvikling 

Den føderale regering skifter mellem socialdemokratiske Labour- og centrum-højre libe-
rale regeringer. De seneste år har partiet De Liberale haft regeringsmagten. Partiet er 
dog ramt af uro på de indre linjer, og det har fældet en række af de seneste liberale 
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premierministre. Det er især klima- og energipolitikken, som splitter det liberale parti. 
Denne splittelse har forhindret Australien i at formulere en konsistent klima- og energi-
politik i de seneste 10 år, som derfor har været præget af stor usikkerhed om rammebe-
tingelserne. Det har gjort det sværere for investorerne at tage langsigtede investerings-
beslutninger i energisektoren, hvor der er stigende mangel på elkapacitet i takt med, at 
gamle kulkraftværker lukker ned. Den australske mine- og kullobby er stærk og en nær 
allieret af en mindre kerne i det liberale parti. Dette har eksempelvis forhindret Austra-
lien i at vedtage et langsigtet mål for grøn energi eller andre effektive virkemidler til at 
indfri landets klimamål på 26-28% mindre CO2-udledning i 2030 sammenlignet med 
2005. Det er i forvejen et meget lavt ambitionsniveau sammenlignet med fx EU-landene.  
 
På delstatsniveau er der mere politisk stabilitet. Det er væsentligt, fordi delstaterne har 
udstrakt selvbestemmelse. Delstaterne driver i høj grad deres egne politikker, herunder 
energi- og klimapolitik. Især delstaterne South Australia, Queensland og Victoria er langt 
fremme med grøn omstilling. 
 
På den geopolitiske bane nyder Australien godt af en isoleret beliggenhed, der har be-
skyttet landets grænser historisk. Australien har været en nær allieret af USA siden slut-
ningen af 1940’erne. Kinas voksende magt, USA/Kina-handelskrig og Australiens store 
samhandel med begge parter kan imidlertid på sigt sætte landet i en voksende geopoli-
tisk knibe. Landet kan pga. sin beliggenhed ikke undgå at blive inddraget mere og mere 
i stridigheder mellem Kina på den ene side og USA og USA's regionale allierede Japan 
på den anden i lyset af Kinas voksende militære kampevne og voksende ambitioner om 
at vinde indflydelse i Stillehavsregionen.  
 
Som modsvar har Australien igangsat et militært oprustningsprogram og er begyndt at 
tage cybertrusler og kinesiske investeringer i strategisk infrastruktur mere alvorligt.  
 
   

Tabel 4: Australien på globale ranglister 

  

WIPO’s Global Innovation Index  23 (ud af 127)  

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index  22 (ud af 137)  

Transparency Internationals “Corruption by country”(efter laveste niveau)  13 (ud af 180)  

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)      26 (ud af 190)  

Verdensbankens individuelle parametre:     

Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)  118 (ud af 190)  

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang)  85 (ud af 190)  

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse)  33 (ud af 190)  

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau)  1 (ud af 190)  
 

Kilde: Se kildehenvisning på sidste side 
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Kommercielle klima 

Det kommercielle klima i Australien er i topklasse. Det afspejles i EKF’s model for kom-
mercielt klima, hvor Australien samlet ligger som nr. 23 ud af 204 lande. Australien har 
overordnet rigtigt gode økonomiske rammer for en stabil og langsigtet økonomisk vækst. 
Den største risiko vurderes at være en vis regulatorisk usikkerhed forbundet med usta-
bile regeringskoalitioner på føderalt niveau. 
 
Det danske Trade Council fremhæver, at der er sket en del opstramninger i Australien 
de senere år vedrørende regler og restriktioner i forhold til import af produkter, som kan 
indeholde smitsomme bakterier eller flora/fauna og materialer, der kan være skadelige 
for det unikke australske miljø og fauna. Australien har ligesom Danmark underskrevet 
Madrid-protokollen om varemærkeregistrering. En dansk eksportør kan på basis af en 
dansk varemærkeansøgning- eller registrering dermed søge registrering i Australien. 
Australiens valuta er frit konvertibelt og kursen flyder med markedsefterspørgslen og 
renteniveauet. Valutakursen ventes at være relativt stabil i de kommende år med en let 
stigende tendens over for den amerikanske dollar pga. højere australske renter. 
   

Tabel 5: Markedsmuligheder 

 

 

Australien er Danmarks 15, største eksportmarked, og landet er med sine 25 millioner velha-

vende indbyggere et attraktivt marked for danske eksportører, Imellem 2007 og 2017 steg 

dansk vareeksport til Australien med 78%, og man kan forvente yderligere stigninger som 

følge af Australiens fortsatte relativt høje vækstrater. 

Eksporten til det australske marked er bredt sammensat og består af alle større danske ek-

sportsegmenter. Det gælder ikke mindst maskiner af forskellig slags, som også dækker over 

en betydelig eksport i segmentet energi- og miljøteknologi - et område der er kommet yderli-

gere i fokus. Andre store segmenter er landbrugsprodukter, farmaceutiske og medico-pro-

dukter samt tekstil- og designprodukter. 

Grøn energi – Australien er midt i en stor grøn energiomstilling i takt med at forældede kulkraft-

værker lukkes hurtigere end ventet, og landets naturgas er steget i pris på grund af åbning for 

global eksport af flydende naturgas. Det har skabt høje elpriser og efterspørgsel på nye vedva-

rende energikilder som vind- og solenergi, der er blandt de billigste alternativer i markedet. Sek-

toren præges dog af regulatorisk usikkerhed og netværksudfordringer.   

Cleantech og ressourceeffektivitet– I forlængelse af den grønne omstilling er der stigende ef-

terspørgsel på cleantech bredt fx smart-grid-løsninger. Høje elpriser og tørkeudfordringer har 

desuden skabt et øget fokus på energibesparelser såvel som mere effektiv udnyttelse af 

vandressourcer. 

Bæredygtigt byggeri – Australien tiltrækker immigration og befolkningen vokser i de kom-

mende år. Samtidig indebærer den grønne omstilling et stigende fokus på energieffektivitet. 

Australiens behov for løsninger inden for bæredygtigt byggeri, præfabrikerede huse og løs-

ninger og materialer til lavenergibyggeri er derfor stigende. 

 Kilde:  EKF 
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10 største danske eksportvarer til Australien   

Tabel 6: Overkategorier 

   

1.  Kraftmaskiner og motorer 993 mio. kr. 

2.  Kød og kødvarer 992 mio. kr. 

3.  Maskiner og -tilbehør til industrien  834 mio. kr. 

4.  Medicinske og farmaceutiske produkter 658 mio. kr. 

5.  Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 513 mio. kr. 

6.  Specialmaskiner til forskellige industrier 501 mio. kr. 

7.  Elektriske maskiner og apparater; tilbehør 389 mio. kr. 

8.  Tekniske og videnskabelige instrumenter  364 mio. kr. 

9.  Diverse forarbejdede varer 333 mio. kr. 

10.  Diverse næringsmidler  265 mio. kr. 
 

Kilde: Danmarks Statistik 

    

Tabel 7: Underkategorier 

   

1. Kød af tamsvin, udbenet, frosset  846,8 mio. kr. 

2. Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer 366,4 mio. kr. 

3. Vinddrevne elektriske generatorer 362,3 mio. kr. 

4. Stillehavslaks Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta 268,8 mio. kr. 

5. Filet af stillehavslaks Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta 180,1 mio. kr. 

6. Tandhjulsudvekslinger, med cylindriske tandhjul  132,1 mio. kr. 

7. Enzymer og tilberedte enzymer 123 mio. kr. 

8. Vekselstrømsgeneratorer med effekt > 750 kVA 120,2 mio. kr. 

9. Næringsmidler, tilberedte, med indhold af mælkefedt  105,9 mio. kr. 

10. Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti  104,7 mio. kr. 
 

Kilde: Danmarks Statistik  
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Tabel 8: Modtagere af dansk vareeksport 2017, rangeret 

   

1. Tyskland 102 mia. kr. 

2. Sverige 78,5 mia. kr. 

3. Storbritannien 53,8 mia. kr. 

12. Spanien 14,9 mia. kr. 

13. Japan 14,1 mia. kr. 

14. Belgien 11,7 mia. kr. 

15. Australien 7,6 mia. kr. 

16. Rusland 6,3 mia. kr. 

17. Schweiz 6 mia. kr. 

18. Tjekkiet 5,7 mia. kr. 
 

Kilde: Danmarks Statistik  

     

Figur 1: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Australien fra feb. 2018 til nov. 2018 

 

Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Australien 
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Figur 2: Dansk vare- og tjenesteeksport til Australien fra 2012 til 2017 

 

Kilde: Danmarks Statistik  

  

 
Om Markedsrapport  
  
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale 
markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i 
samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om 
handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejds-
partnerne er:   
  
  
EKF – Danmarks Eksportkredit  
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde 
i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? 
EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved 
at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle 
med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og poli-
tisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på 35 46 26 00 eller besøg på 
www.ekf.dk, hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleveran-
dør til eksport.       
  
Det Dansk-Tyske Handelskammer (www.handelskammer.dk)  
  
Udenrigsministeriet (www.um.dk)  
  
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv fin-
der troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks National-
bank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra 
Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.   
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For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive 
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & 
International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / e-mail: mje@danskerhverv.dk.   
  
For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk  


