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Global frihandel 
 

• Global frihandel er vigtigt for Danmark. Ifølge Erhvervsstyrelsen kan en tredjedel af 

Danmarks BNP-vækst siden 1992, svarende til 240 mia. kroner, tilskrives øget international 

handel. For en gennemsnitlig hustand svarer det til 90.000 kroner hvert år.  

• Danmark nyder godt af import og eksport. Som følge af EU’s handelsaftaler er der færre 

handelsbarrierer for danske eksportvirksomheder. De eksporterer varer og tjenester for mere 

end 1.100 mia. kroner årligt. Samtidig importerer forbrugere og virksomheder for knap 1.000 

mia. kroner årligt. Det betyder lavere priser for forbrugere og bedre muligheder for 

virksomheder til at producere i Danmark. 

• EU er afgørende for Danmarks muligheder. På vegne af Danmark spiller EU en afgørende 

rolle i moderniseringen af WTO, hvor EU blandt andet arbejder for færre barrierer ved 

udenlandske investeringer og digital handel. Derudover sker hele 80 procent af Danmarks 

handel inden for EU’s indre marked eller inden for EU’s handelsaftaler med andre lande.  

• EU’s handelsaftaler løfter dansk økonomi. Det gælder blandt andet EU’s handelsaftale 

med Japan, der trådte i kraft den 1. februar 2019 - en aftale, der skaber verdens største 

frihandelszone. DI vurderer, at handelsaftalen vil øge dansk eksport til Japan med op til 50 pct. 

Desuden forhandler EU i øjeblikket handelsaftaler med attraktive eksportmarkeder som 

Australien, New Zealand og den sydamerikanske handelsblok Mercosur (Argentina, Brasilien, 

Paraguay og Uruguay).  

• International handel skaber og fastholder jobs i Danmark. Erhvervsstyrelsen peger på, 

at international handel er med til at skabe og fastholde velbetalte jobs i Danmark. I takt med den 

øgede internationale handel er antallet af eksportafhængige jobs steget med 120.o00 fra 1992 til 

2008. I 2017 er mere end 800.000 danske arbejdspladser er knyttet til vores eksport.  

• Øget frihandel er gået hånd i hånd med stigende lønninger. Ifølge Erhvervsstyrelsen 

har handel samlet set haft en positiv indvirkning på reallønnen i industrien fra 1992 til 2008. 

Lønningerne i industrien, som er mest udsat for global konkurrence, er i denne periode i 

gennemsnit steget med 1,5 procent om året.  

• Frihandel medfører lavere forbrugerpriser. Ifølge Dansk Industris beregninger giver 

global frihandel danske hustande en årlig besparelse på 21.000 kroner ved at udenlandske 

produkter er billigere end danske varianter. Derudover er det over de seneste 20 år især 

husstande med lavere indkomster, som har øget købet af udenlandske produkter. 

• Danskerne bakker op om en global og åben verden. Ifølge Dansk Industris 

globaliseringsundersøgelse er kun 16 ud af 100 danskere i nogen eller høj grad bange for, at deres 
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arbejdsplads bliver nedlagt på grund af globalisering. Derudover mener 60 pct. at det er positivt, 

at Danmark er involveret i den globale økonomi, mens kun 12 pct. mener, at det er negativt. 


