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Globaliseringen har gavnet fødevareklyngen
–

De fleste virksomheder i fødevareklyngen mener, at øget global handel
har løftet deres indtjening

–

Halvdelen af virksomhederne i fødevareklyngen forventer, at deres
indtjening kan blive påvirket negativt af stigende protektionisme

–

To ud af tre virksomheder forventer, at øget protektionisme i verden kan
få en negativ effekt på dansk økonomi

Globaliseringen er til gavn for dansk økonomi
Hovedparten af virksomhederne i fødevareklyngen mener, at øget global
handel har været til gavn for både dansk økonomi og deres virksomhed. Det
viser en forespørgsel til Landbrug & Fødevarers virksomhedspaneler.
Hele 85 pct. af virksomhederne mener, at øget global handel har haft en
positiv indvirkning på dansk økonomi. Tilsvarende mener 73 pct. af
virksomhederne, at øget global handel har haft en positiv indvirkning på
deres egen indtjening jf. figur 1.
Figur 1: Hvordan mener du, at øget global handel har haft indvirkning på?
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel. 71 virksomheder har svaret.

Næsten hver femte virksomhed mener, at globaliseringen har haft en meget
positiv indvirkning på både dansk økonomi og deres egen virksomheds
indtjening.

Det positive syn på globaliseringen er ikke så underligt. Fødevareklyngen
lever i høj grad af, at vi kan handle med stort set hele verden. Sidste år
nåede fødevareklyngens samlede eksport således op på 156,5 mia. kr.,
hvilket giver beskæftigelse til ca. 139.000 mennesker i Danmark.
De fleste virksomheder i fødevareklyngen forventer, at stigende
protektionisme i verden vil være negativt for dansk økonomi
To tredjedele af virksomhederne i fødevareklyngen forventer, at en eventuel
stigende protektionisme i verden vil påvirke dansk økonomi negativt.
Halvdelen af virksomhederne forventer desuden, at deres egen indtjening vil
blive påvirket negativt, hvis der kommer stigende protektionisme i verden, jf.
figur 2. Det er dog kun nogle få procent af virksomhederne, der frygter at
øget protektionisme vil have en meget negativ indvirkning på deres egen
indtjening.
Figur 2: Hvordan forventer du, at en stigende protektionisme i verden vil have indvirkning på?
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel. 71 virksomheder har svaret.

Fødevareklyngen har oplevet konsekvenserne af fx et russisk importforbud
og ved således godt, hvad der er på spil, hvis vores eksportmarkeder lukker
helt eller delvist ned. Derfor er det også helt forståeligt, at mange af dem ser
med bekymring på, hvad øget protektionisme kan komme til at betyde.
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