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Danskerne mener at EU-medlemskabet har gavnet
dansk økonomi
–

Mere end fire ud af ti danskere mener, at Danmarks medlemskab af EU
har haft en positiv indvirkning på dansk økonomi.

–

Omkring hver tredje dansker mener, at Brexit vil få en negativ effekt på
dansk økonomi.

–

Samtidig mener 37 pct. at Brexit ikke får betydning for den danske
økonomi og 7 pct. forventer en positiv effekt.

Danskerne vurderer, at EU og handelsaftaler har påvirket dansk
økonomi positivt
Mere end fire ud af ti mener, at Danmarks medlemskab af EU har haft en
positiv indvirkning på dansk økonomi. Det viser en undersøgelse foretaget af
Norstat for Landbrug & Fødevarer.
23 pct. af danskerne ved
ikke, hvordan dansk
økonomi er blevet
påvirket af EUmedlemskabet

Kun 16 pct. af befolkningen mener, at dansk økonomi er blevet påvirket
negativt af EU-medlemsskabet. 19 pct. vurderer at påvirkningen hverken har
været positiv eller negativ, mens 23 pct. har svaret at de ikke ved, hvordan
dansk økonomi er blevet påvirket af EU-medlemskabet, jf. figur 1.
Det er også lidt mere end fire ud af ti, der mener at de handelsaftaler EU har
indgået med resten af verden har påvirket dansk økonomi positivt. Her er
der lidt færre, der har en negativ vurdering og samtidig lidt flere, der svarer
”ved ikke”.
Figur 1: Danskernes holdning til EU’s påvirkning på dansk økonomi
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Hvordan har Danmarks medlemskab af EU efter din mening påvirket dansk økonomi?
Hvordan har de handelsaftaler Danmark (igennem EU) har indgået med resten af verden
efter din mening påvirket dansk økonomi?
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, 1.004 personer har svaret.
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Ved ikke

Der er dermed en stor kontrast imellem danskernes vurdering af EU’s
økonomiske betydning og de resultater der kan findes ved et økonomisk
modelarbejde.
Det er kun 12 pct. af danskerne der mener, at EU haft en meget positiv
indvirkning på dansk økonomi. Men ifølge en analyse fra konsulenthuset
Højbjerre Brauer Schultz har det indre marked haft en meget betydelig
positiv økonomisk påvirkning af dansk økonomi1. Oprettelsen af det indre
marked i 1993 har ifølge analysen betydet, at Danmark i dag skønnes at
være ca. 100 mia. rigere, end hvis vi ikke havde været med i det indre
marked.
En tredjedel af danskerne forventer at Brexit får negative økonomiske
konsekvenser for dansk økonomi
Mere end hver tredje
dansker forventer, at
Brexit vil have en negativ
påvirkning på dansk
økonomi

Landbrug & Fødevarer har desuden spurgt om danskernes forventning til
Brexit’s påvirkning på dansk økonomi. Mere end hver tredje forventer, at
Brexit vil have en negativ påvirkning på dansk økonomi, jf. figur 2.
7 pct. af danskerne forventer at Brexit får en positiv effekt på dansk
økonomi, mens hele 37 pct. af danskernes ikke forventer at Brexit får
betydning for den danske økonomi.
Konsekvenserne af Brexit afhænger af, hvilken aftale der forhandles på
plads. Undersøgelsen tyder på, at mange danskere forventer, at der bliver
lavet en god aftale. Hvis der ikke bliver forhandlet en handelsaftale på plads
mellem EU og Storbritannien, så vil Storbritanniens udtrædelse af EU
betyde at samhandlen skal styres af WTO’s Most-favoured-nation (MFN)
principper2. Et sådant scenarie kan ende med at koste den danske
fødevareeksport omkring 4 mia. kr., viser vores modelberegninger3.
Figur 2: Danskernes forventning til Brexit’s påvirkning på dansk økonomi
40

Pct.

35
30
25
20
15
10
5
0
Meget positivt

Positivt

Neutralt

Negativt

Meget negativt

Ved ikke

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, 1.004 personer har svaret.

1 Højbjerre Brauer Schultz: Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark (2017)
2 WTO’s Most-favoured-nation (MFN) principper betyder, at de gældende toldregler vil være identiske

med dem, som EU anvender over for lande, hvor der ikke er indgået specifikke handelsaftaler.
3 Brexit uden aftale – betydning for fødevareklyngen, 20. marts 2017
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