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Vil Covid-19 betyde et tilbageslag for international handel med landbrugs- og fødevarer? 

 

 

Seniorrådgiver, ph.d., Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns 

Universitet 

 

Covid-19 vil sandsynligvis medføre mere protektionisme og mindre international handel med 

landbrugs- og fødevarer. Mens markederne for landbrugs- og fødevarer grundlæggende er relativt 

upåvirkede af kriser, vil politiske indgreb begrænse samhandlen uden at løse Covid-19-problemerne – 

men nærmere forstærke dem. 

 

 

Betydningen af international handel 

International handel er vigtig for landbruget mange steder i verden: I flere lande bliver over halvdelen af 

landbrugsproduktionen eksporteret, så landmændene er afhængige af eksport. Forbrugerne har også en fordel 

ved international handel, da det sikrer dem adgang til billigere fødevarer og et bredere sortiment.  

Samfundsøkonomierne har også fordele ved international handel, idet der sker en velfærdsøkonomisk 

optimering, når man handler sammen. Samhandel betyder også, at landbrugsproduktionen kan spredes mere, 

hvorved omfanget af meget intensivt og miljøbelastende landbrug kan reduceres. Endelig er international 

handel også med til at styrke den gensidige afhængighed mellem lande, hvilket også kan have politiske 

fordele. 

 

International handel og internationale kriser 

International handel reduceres ofte, når der er verdensomspændende kriser. Finanskrisen startende i 2008 

medførte et fald i verdens produktion og i den internationale handel. Verdens samlede industriproduktion 

faldt markant i 2009, mens verdens samlede landbrugsproduktion var næsten konstant. Samme billede 

gælder med hensyn til den internationale handel: Den internationale handel med industriprodukter faldt med 

15 pct., mens den internationale handel med landbrugsvarer kun faldt med 2 pct. – begge tal regnet i 

mængder – se figur 1. 

 

Figur 1. Udvikling i verdens samlede produktion af og international handel med hhv. landbrugs- og 

industriprodukter, 2005-18 (skøn for international handel i 2020) 

 

  
Kilde: Egne beregninger på grundlag af WTO (2019) 

 

Figurerne understreger den almindelige antagelse om, at landbrugsproduktionen og -handlen er relativt 

upåvirket af ydre chok. Der er tale om basale nødvendighedsvarer, hvor hverken udbud eller efterspørgsel 

påvirkes ret meget ændringer i omverdenen. 
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Covid-19 og international handel med landbrugs- og fødevarer 
Covid-19 har allerede skabt store fald i verdens produktion: Mange landes industriproduktion er mærkbart 

reduceret, og særligt udsatte sektorer som turisme, flytransport, restauranter og lignende har oplevet 

nedgange på op til 90 pct.  Covid-19 har også medført en faldende eksport, og der forventes et betydeligt fald 

i den faldende international handel. 

 

Det må dog også forventes, at den internationale handel med landbrugs- og fødevarer bliver mindre påvirket 

end for eksempel industrieksporten. 

 

Danmark er et godt eksempel til at illustrere virkningen på den internationale handel og afsætning: Danmark 

er en relativt åben økonomi, og landbruget er meget afhængig af eksport med en eksportandel på omkring 65 

pct. I april 2020 – altså godt inde i covid-19-krisen - var den danske eksport af landbrugs- og fødevarer 2 pct. 

større end i samme måned året før. Den øvrige eksport var derimod faldet med 16 pct. – se figur 2. 

 

Figur 2. Ændring i den danske eksport fra april 2019 til april 2020 

 
*  Landbrugs- og fødevarer omfatter følgende SITC-numre: 0, 1,2, 4, 5, 6, 9, 41 og 42 

 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2020) 

 

Figuren understreger, at målt på eksport er landbrugs- og fødevaresektoren relativt upåvirket af covid-19-

krisen. 

 

De bagvedliggende markedsforhold, som er afgørende for afsætningen, er også relativt upåvirkede, når det 

gælder den danske produktion af landbrugs- og fødevarer. Bytteforholdet – forholdet mellem salgs- og 

købspriser – var bedre i maj 2020 end i maj 2019, jf. figur 3. 

 

Figur 3. Ændring i dansk landbrugs købs- og salgspriser samt bytteforhold, maj 2019-maj 2020 

 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag af L&F (2020) 
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Figuren viser en relativ gunstig udvikling i perioden: Inputpriserne er faldet, salgspriserne er steget, og 

sammenlagt er bytteforholdet dermed forbedret betydeligt. Det skal også ses i lyset af, at landbrugets 

bytteforhold på lang sigt kan forventes at falde. Salgsprisudviklingen har været meget ustabil det seneste år, 

hvilket primært skyldes udbrud af Afrikansk Svinepest, som i perioder har gavnet afsætningen til især Kina, 

hvor der har været relativt høje priser. Her har andre forhold end covid-19 været vigtigere for udviklingen. 

 

Covid-19 og begyndende protektionisme? 

Selv om eksporten af landbrugs- og fødevarer umiddelbart ser ud til at være relativt upåvirket af covid-19, er 

der tegn på øget protektionisme og mindre international handel som en direkte følge af covid-19. Der ses 

desværre en tendens til at kriser – politiske, økonomiske, miljømæssige, strukturelle eller sundhedsmæssige 

– bruges i en protektionistisk dagsorden. Mere lukkethed, mindre handel og mere egoisme bruges som 

løsning på kriser. Sammenhængen mellem på den ene side covid-19 og på den anden side protektionisme og 

international handel er belyst mange steder, for eksempel OECD (2020), Financial Times (2020), Askew, 

Ka. (2020), Spring, J. (2020) og Espitia, A. et al. (2020).  

 

Covid-19 bruges som eksempel på, at globaliseringen og internationalt samarbejde er gået for vidt, og at vi 

skal beskytte os mere og fokusere mere på lokale, nære områder. Jo mere alvorlig krisen er, desto nemmere 

er det at få gehør for protektionisme som redskab – uanset om det er nogen rationel løsning eller ej. Der ses 

et mønster, hvor især svage og ikke-konkurrencedygtige lande og sektorer nu bruger covid-19-krisen som 

argument for protektionisme: Landbrugsmarkederne skal beskyttes fra omverdenen, de lokale markeder skal 

beskyttes, og import skal begrænses. At sådanne tiltag vil være i strid med internationale handelsregler i 

WTO, og at de vil reducere den samlede økonomiske velfærd betragteligt, ignoreres tilsyneladende. 

 
Det er legitimt – men grundlæggende økonomisk irrationelt - at argumentere for mindre globalisering, men 

begrænsninger i den internationale handel og handelsprotektionisme er ikke rationelle løsninger, når det 

gælder Covid-19. Mindre international handel med landbrugs- og fødevarer vil næppe påvirke Covid-19-

konsekvenserne mærkbart, og det vil tværtimod skabe mindre økonomisk velfærd og især ramme de 

økonomisk svagest stillede personer. 

 

Konklusion 

Konklusionen er, at protektionisme og begrænsninger i den internationale handel med landbrugs- og 

fødevarer sandsynligvis bliver resultater af covid-19. Det skyldes primært politiske beslutninger, som ikke 

løser covid-19-problemerne, men som nærmere forstærker de eksisterende problemer. Covid-19 bruges som 

undskyldning for protektionisme, men ofte er dagsordenen en anden – nemlig at beskytte ikke-

konkurrencedygtige erhverv. I en tid med globale udfordringer er der imidlertid brug for globale løsninger, 

så protektionisme og handelsbegrænsninger er uheldige tiltag i den nuværende situation. 
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