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Danskerne ser positivt på international samhandel
Vi har tidligere spurgt danskerne om globaliseringen har været positiv for
dansk økonomi, læs analysen her. Til vores overraskelse var det under
halvdelen, der var enige i det udsagn. Bliver danskerne i stedet spurgt
direkte til Danmarks samhandel med resten af verden, så er de langt mere
positive.
Hele 76 pct. mener, at Danmark skal øge eksporten af varer til udlandet. Det
viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer. Der er
dog også skeptikere. 9 pct. af befolkningen mener, at Danmark ikke skal
sælge flere varer til udlandet, mens 16 pct. af befolkningen mener, at
adgangen til det danske marked skal begrænses for udenlandske varer, jf.
figur 1.
Befolkningens positive holdning til samhandel kan skyldes, at Danmark i
siden vikingetiden har været en søfartsnation og altid har handlet meget
med omverden. Vi har importeret nye teknologier og produkter, som vi ikke
selv kunne producere. Tilsvarende har vi en betydelig valutaindtjening ved
salg af varer, som vi har komparative fordele i at producere. International
handel har derved været med til at forme det Danmark, vi kender i dag.
I flere lande, fx USA og England, er der i dag mange, der ønsker at
begrænse udenlandske varer, men samtidig ønsker at eksportere mere. Det
kan være noget modstridende ønsker, da samhandel oftest går begge veje.
Den danske befolkning har tilsyneladende forstået dette, og ser positivt på
vores internationale handel, både når det gælder import og eksport.
Figur 1: Danskernes holdning til im- og eksport af varer
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Danmark bør sælge flere varer til udlandet,
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, 1.009 personer har svaret.
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