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Globaliseringen af dansk økonomi fremgår tydeligt af denne bogs analyser og illustrationer. På en og samme
tid har Danmark indtaget verdenen og verdenen Danmark siden 1990. Danmark eksporterer til over 200

lande, og Danmark har i dag en eksport, der udgør mere end 50 pct. af landets bruttonationalprodukt (BNP).
Importen viser en tilsvarende udvikling. Danmark er fortsat konkurrencedygtig på mange parametre, men har
samtidigt haft et betydeligt tab af konkurrenceevne. Handlen med værdipapirer er næsten tidoblet siden 1990
og udgør nu næsten fem gange så meget som BNP. Danske virksomheder opkøber og opretter virksomheder i
udlandet som aldrig før. Det giver en stor formueindkomst, som bl.a. betyder, at bruttonationalindkomsten
siden 2005 er højere end bruttonationalproduktet. Tilsvarende har der været overskud på betalingsbalancens
løbende poster år efter år, og udlandsgælden er blevet til en nettoformue samtidig med, at bruttogælden til

udlandet aldrig har været højere.
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