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De færreste danskere mener at globaliseringen har
været negativ for dansk økonomi
-

Fire ud af ti danskere mener, at globaliseringen har været til gavn for
dansk økonomi. Det er især unge som mener, at globalisering er godt
for dansk økonomi
Personer med lav indkomst og/eller lavt uddannelsesniveau ser
generelt mere negativt på globaliseringens påvirkning af dansk
økonomi
Det kan skyldes, at det især er personer med kort uddannelse og lav
indkomst, der oplever, at de selv er udsat for et konkurrencepres fra
udlandet

-

-

42 pct. af danskerne mener, at globaliseringen har gavnet dansk
økonomi
Fire ud af ti danskere mener, at globaliseringen har været til gavn for dansk
økonomi. Det er færre end forrige år, hvor knap halvdelen af befolkningen
mente, at globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi. Det viser en
ny undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer.
Hvordan er dansk økonomi efter din mening blevet påvirket af globaliseringen?
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, (2017) N = 1.009 og (2018) N = 1.013.

Det er kun 7 pct. af befolkningen, der mener, at globaliseringen har haft en
decideret negativ indvirkning på dansk økonomi. Tilsvarende svarede 9 pct.
af befolkningen dette i 2017. Der er dog kommet flere der ikke ved, hvordan

dansk økonomi er blevet påvirket af globalisering. 28 pct. har svaret at de ikke
ved, hvordan dansk økonomi er blevet påvirket af globaliseringen, hvilket
gjaldt for 21 pct. i 2017. Det kan skyldes, at den seneste tids politiske udvikling
mellem fx USA og Kina har medført, at flere danskere tvivler på dansk
økonomis gevinst ved globalisering.
Især unge mener, at globalisering er godt for dansk økonomi
Det er især unge der mener, at globaliseringen har gavnet dansk økonomi.
Hele 48 pct. af danskere mellem 18-29 år har svaret, at dansk økonomi er
blevet påvirket positivt af globaliseringen. Dette gjaldt kun 36 pct. af
danskerne mellem 50-59 år. Det kan skyldes, at globaliseringen og
teknologien er accelereret de seneste årtier. Dermed oplever unge i endnu
højere grad øgede muligheder og ingen begrænsede globale muligheder.
Holdningen til globaliseringens betydning for dansk økonomi varierer desuden
signifikant på tværs af køn. Kvinderne er tilsyneladende mindre positive og
mere usikre på konsekvenserne af globaliseringen. 51 pct. af mændene
mener, at globaliseringen har haft en positiv indvirkning på dansk økonomi,
mens det kun er 32 pct. af kvinderne der mener, at globaliseringen har haft
en positiv indvirkning på dansk økonomi. 38 pct. af kvinderne har svaret, at
de ikke ved, hvordan globaliseringen har påvirket dansk økonomi, mens det
kun er gældende for 18 pct. af mændene.
Undersøgelsen viser ligeledes, at husstande med indkomster over 900.000
kr. er mere positive overfor globaliseringens indvirkning på dansk økonomi.
Det positive syn på globaliseringens indvirkning stiger ligeledes desto højere
uddannelse danskerne har.
Der kan være mange forklaringer på, at det især er personer med kort
uddannelse og lav indkomst, der er skeptiske overfor om globaliseringen har
gavnet dansk økonomi. Det kan være, at det især er personer med kort
uddannelse og lav indkomst, der oplever, at de selv er udsat for et
konkurrencepres fra udlandet og derfor vurderer, at dansk økonomi samlet
set ikke har nydt godt af globaliseringen.
Hver sjette dansker mener, at Danmark i højere grad bør lukke af for
udenlandske varer
Danskerne er dog overvejende enige i at vi skal sælge vores varer til udlandet.
Mere end syv ud af ti danskere er helt eller overvejende enige, at vi bør sælge
endnu flere varer til udlandet end vi gør i dag. Dette stemmer overens med
Danmark som en lille åben økonomi, der i høj grad har gavn af, at kunne
eksportere vores varer til udlandet.
Omvendt mener hver sjette dansker, at Danmark i højere grad bør lukke af
for udenlandske varer. Dette er især gældende for kvinderne, hvor mere end
hver femte mener at vi skal gøre det sværere for udenlandske varer, at
komme til Danmark. Dermed er der en del af Danmark der ikke kan se de
mange fordele ved handel, som en lille åben økonomi, som Danmark har.
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Danskernes holdning til import og eksport af varer
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Danmark bør i højere grad lukke grænserne for udenlandske varer
Danmark bør i højere grad sælge flere varer til udlandet, end vi gør i dag
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, (2018) N = 1.013.
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Vores handel med resten af verden har været medvirkende til, at Danmark i
dag er blandt de rigeste lande i verden. Globaliseringen har gjort, at vi fx kan
afsætte fødevarer på 211 forskellige markeder på hele kloden. Samtidig har
vi muligheden for at importere nye teknologier og produkter, vi ikke selv kan
producere eller ikke har komparative fordele i at producere. Et eksempel er
oprettelsen af det indre marked i 1993. Dette har betydet, at Danmark i dag
er ca. 100 mia. kr. rigere, end hvis vi ikke havde været med i det indre
marked1.
Virksomhederne i fødevare- og agroindustrien svarer også i høj grad, at
samhandel med resten af verden har gavnet dansk økonomi. I en rundspørge
svarede hele 81 pct. af virksomhederne, at øget global handel har haft en
positiv indvirkning på dansk økonomi.
Adgangen til udenlandsk arbejdskraft har også skabt vækst i dansk økonomi.
De seneste fem års stigning i beskæftigelsen har bl.a. været mulig pga.
voksende tilgang af arbejdskraft fra udlandet. 40 pct. af stigningen i
beskæftigelsen blev dækket af udenlandsk arbejdskraft i 2016. Dermed er
kvalificeret arbejdskraft fra udlandet vigtig i en periode, hvor vores egne
ressourcer ikke rækker. Det gælder både adgangen til ufaglært arbejdskraft
og specialister, der udfylder nøgleroller i de danske virksomheder. Vi er på vej
ind i en konjunktursituation med mangel på arbejdskraft og det vil blot øge
behovet for fortsat at kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i de
kommende år.

1 Højbjerre Brauer Schultz: Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark (2017)
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