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Mange danskere tvivler på, at globaliseringen har
været positiv for Danmark
Knap halvdelen af befolkningen mener, at globaliseringen har været til gavn
for dansk økonomi. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for
Landbrug & Fødevarer. Det er kun 9 pct. af befolkningen, der mener, at
globaliseringen har haft en decideret negativ indvirkning på dansk økonomi,
mens 21 pct. har svaret at de ikke ved, hvordan dansk økonomi er blevet
påvirket af globaliseringen og 25 pct. har svaret at påvirkningen hverken har
været positiv eller negativ, jf. figur 1.
Befolkningens skepsis overfor om globaliseringen er positiv for dansk
økonomi er overraskende. Som en lille åben økonomi lever Danmark i høj
grad af at handle med stort set hele 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.
Figur 1: Hvordan er dansk økonomi efter din mening blevet påvirket af
globaliseringen?
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N = 1.009, mænd (508) og kvinder (501).

Kvinderne tvivler mest
Holdningen til globaliseringens betydning for dansk økonomi varierer
signifikant på tværs af køn. Kvinderne er tilsyneladende mindre positive og
mere usikre på konsekvenserne af globaliseringen. 57 pct. af mændene
mener, at globaliseringen har haft en positiv indvirkning på dansk økonomi,
mens det kun er 32 pct. af kvinderne, at globaliseringen har haft en positiv
indvirkning på dansk økonomi. 31 pct. af kvinderne har svaret, at de ikke
ved, hvordan globaliseringen har påvirket dansk økonomi, mens det kun er
gældende for 12 pct. af mændene, jf. figur 1.
Desuden viser undersøgelsen, 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.

Skepsis øger risikoen for protektionisme
Vores handel med resten af verden har været medvirkende til, at Danmark i
dag er blandt de rigeste lande i verden. En fortsat globalisering er imidlertid
ikke en selvfølge. Hvis protektionismen vinder indtog i verden vil dette
begrænse danske eksportmuligheder, og mindske vores velstand.
Virksomhederne ved godt, at samhandlen med resten af verden har gavnet
dansk økonomi. I en rundspørge til fødevareklyngen svarede hele 85 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. 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
behøvet for, at kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i de
kommende år.
Danskernes udbredte skepsis overfor globaliseringens positive effekter for
dansk økonomi er bekymrende. Det øger risikoen for, at de negative
konsekvenser af protektionistisk tiltag undervurderes, og at der fremadrettet
vil blive ført en mere protektionistisk politik.
Den store andel, der har svaret ”ved ikke” kan måske skyldes, at
globalisering opfattes som et lidt diffust begreb. Men uanset om man
fokuserer på udvekslingen af varer, tjenester, kapital eller arbejdskraft hen
over landegrænserne, så er der meget der taler for, at globaliseringen har
gavnet dansk økonomi.
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