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Fig. 15.1 De samfundsøkonomiske mål.

I fig. 15.1 er de samfundsøkonomiske mål delt op i målbare mål og ikke 
målbare mål. Det kaldes for målbare mål, fordi man i forskellige sta-
tistikker kan finde nogle klare og entydige mål for fx den økonomiske 
vækst, arbejdsløsheden og inflationen. Til gengæld kan man ikke entydigt 
måle, om de sociale forhold er rimelige, eller om miljøet har det godt. Den 
vurdering baserer sig på subjektive skøn, fordi forskellige personer har 
forskellige opfattelser af forholdene. I de følgende afsnit vil vi beskrive, 
i hvilken grad de enkelte mål er blevet opfyldt gennem de seneste 20 år.

Økonomisk vækst indgår som det første økonomiske mål. Det skyldes, at 
en god økonomisk vækst skabes ved en stigende produktion i samfundet. 
Derved kan vi holde flest mulig i beskæftigelse og øge borgernes indkom-
ster. Dette er igen forudsætningen for, at vi kan betale skat og skabe et godt 
velfærdssamfund. Disse sammenhænge kan du se i nedenstående fig. 15.2.

Fig. 15.2 Effekten af en stigning i den økonomiske vækst.
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194 Kap. 15 Økonomiske mål

Fig. 15.3 Den økonomiske vækst i Danmark 1990 – 2013.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2012 og Det Økonomiske Råd november 2011. 
Note: 2012 – 2013 er forventede størrelser.

Figuren viser den økonomi-
ske vækst de enkelte år siden 
1990.

Som du kan se, er der meget 
store forskelle i den økonomi-
ske vækst. 

De første år i 1990’erne var 
den økonomiske vækst på om-
kring 1 % om året. I 1994 top-
pede den økonomiske vækst 
med 5,7 %. I 2009 har vi en 
negativ økonomisk vækst på 
–4,7 %.

I figuren er indlagt en rød 
streg ved 2 %. Når væksten er 
over 2 % (de grønne søjler), er 
der tale om en gunstig økono-

Vismænd ser sort  
på dansk økonomi

Intet tyder på, at den danske samfundsøko-
nomi er på vej væk fra den sygeseng, som 
den har ligget i siden finanskrisens indtog 
i efteråret 2008. 
Tværtimod må danskerne se langt efter 
bedring, “konjunkturudsigterne for dansk 
økonomi er blevet kraftigt forværret igen-
nem det seneste halve år”, lyder konklusio-
nen fra Det Økonomiske Råd.
Ifølge rådet vil Danmark kun opleve en 
svag vækst i den kommende årrække. “De 
forværrede vækstudsigter på kort sigt inde-
bærer, at der ikke er udsigt til et egentligt 
opsving de nærmeste år”. Afmatningen be-
tyder, at flere bliver arbejdsløse. 

Kilde: Politiken, 4. november 2011.
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Fig. 15.4 Arbejdsløsheden i Danmark 1970 – 2013.
Kilde: Statistisk tiårsoversigt, diverse årgange. Det Økonomiske Råd, november 2011.
Note: 2012 – 2013 er forventede tal.

Som det fremgår af fig. 15.4, har arbejdsløsheden taget nogle ordentlige 
rutsjeture gennem årene. I begyndelsen af 1970’erne var arbejdsløshe-
den under 2 %, hvilket er det samme som fuld beskæftigelse. Dvs. alle, 
der ville have arbejde, kunne også få et 
arbejde. Så kom 1. oliekrise i 1973/741, 
og arbejdsløsheden steg kraftigt i de føl-
gende år. Op gennem 80’erne og 90’erne 
var arbejdsløsheden i perioder meget 
høj. I 1993 var der således en ledighed 
på over 12 % eller 350.000 arbejdsløse.

I 2008 kom vi i en situation, hvor der 
igen var fuld beskæftigelse med en ar-
bejdsløshedsprocent på under 2 %. Som 
konsekvens af krisen, der kom i 2008, 
er udviklingen igen vendt til stigende 
arbejdsløshed.

1 Oliekrise er betegnelsen for en krise, der opstod som følge af en tredobling af oliepriserne i 
1973. Under den 2. oliekrise i 1979/80 blev oliepriserne igen 3-doblet. I løbet af kun 7 år var 
prisen på en tønde olie steget fra 3 US-dollar i 1973 til 10 US-dollar i 1974 og yderligere til 
30 US-dollar i 1980.
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ningen af 2008. Samtidig er den 
dobbelte langtidsledighed – an-
delen af ledige uden fast job i to 
år – tredoblet, viser tal fra LO.

Kilde: Ugebrevet A4, 17. januar 2012.
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198 Kap. 15 Økonomiske mål

Samfundsøkonomisk er det en stor fordel, at arbejdsløsheden er lav. Jo 
flere der er i arbejde, desto mere kan vi producere i landet, og samtidig 
modtager statskassen flere skatteindtægter og har færre udgifter til ar-
bejdsløshedsunderstøttelse.

Overskud i vores økonomiske forbindelser med udlandet er det tredje øko-
nomiske mål. Med dette økonomiske mål mener man, at de indtægter vi 
har fra udlandet, skal være større end de udgifter, vi har til udlandet. 
Hvis det ikke er tilfældet, får vi underskud, og så er vi nødt til at låne 
penge i udlandet. Det vil skabe en gæld til udlandet. Den situation skal 
vi naturligvis helst undgå. På samme måde vil et overskud i handlen med 
udlandet øge Danmarks valutaindtægter. På lang sigt kan et overskud 
øge velfærden for borgerne i landet. Forskellen mellem valutaindtægter 
og valutaudgifter registreres på betalingsbalancens løbende poster.

Fig. 15.5 Betalingsbalancens løbende poster 1990 – 2013, i % af BNP i Danmark.
Kilde: OECD: Economic Outlook, diverse årgange. Det Økonomiske Råd, efterår. 2011. 
Note: 2012 – 2013 er forventede størrelser.

Betalingsbalancens løbende poster viser forskellen mellem et 
lands valutaindtægter og valutaudgifter.
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Fig. 15.6 Inflationen i Danmark 1980 – 2013. 
Kilde: OECD: Economic Outlook, diverse årgange. Det Økonomiske Råd, efterår 2011.
Note: 2012 – 2013 er forventede størrelser.

I fig. 15.6 kan du se, hvordan infla-
tionen har udviklet sig i Danmark 
siden 1980. Omkring 1980 havde 
man høje prisstigninger i Danmark 
– høj inflation. Den lå omkring 12 %, 
og årsagen var især de store oliepris-
stigninger, man havde set under de 2 
oliekriser i 1970’erne. I dag er situa-
tionen helt anderledes. Siden 1990 
er priserne kun steget med ca. 2 pct. 
hvert år.

Det er en fordel for samfundet, når 
inflationen er lav. Det betyder, at der 
ikke skabes usikkerhed hos virksom-
heder og borgere, når der er vished 
om, hvordan priserne vil stige i frem-
tiden. Lav inflation betyder også, at 
de varer, virksomhederne eksporte-
rer til udlandet, ikke stiger i pris.
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202 Kap. 15 Økonomiske mål

Fig. 15.7 De offentlige finanser i % af BNP i Danmark 1990 – 2013.
Kilde: Danmarks Statistik og OECD. Det Økonomiske Råd, efterår 2011. 
Note: 2011 – 2013 er forventede størrelser.

Den offentlige sektors regnskab svinger meget mellem overskud og un-
derskud. Hvis du sammenholder ovenstående figur med fig. 15.4, der viser 
udviklingen i arbejdsløsheden, ses en snæver sammenhæng mellem ar-
bejdsløsheden og de offentlige finanser. I fig. 15.8 vises denne sammen-
hæng. 

Fig. 15.8 Sammenhængen mellem arbejdsløsheden og de offentlige finanser.

Når arbejdsløsheden er lav (se f.eks. årene 2004 – 2008), forbedres de of-
fentlige finanser, og når arbejdsløsheden stiger (2009 – 2013), forværres 
de offentlige finanser. En lav arbejdsløshed giver stigende skatteindtægter 
og lavere udgifter til understøttelse mm. Omvendt ved en høj arbejdsløs-
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økonomiske balanceproblemer

Lav økonomisk vækst: Hvis væksten er under 2 %, vil arbejdsløsheden stige

Arbejdsløshed: Hvis der er flere, der søger arbejde, end der er ledige job

Underskud på betalingsbalancen: Opstår, hvis danskerne køber flere udenlandske varer, 
end vi sælger i udlandet

inflation: Opstår, hvis der er store prisstigninger

Underskud på de offentlige finanser: Hvis de offentlige udgifter er større end indtæg
terne (skatter og afgifter m.v.)

Fig. 15.9 Økonomiske balanceproblemer.

Hvordan er det så gået med balanceproblemerne? Ser vi på perioden 
siden midten af 1980’erne, kan den opdeles i 3 faser:
•	 1986-1993, hvor det ikke gik så godt med lav økonomisk vækst (se fig. 

15.3).
•	 1994-2007, hvor økonomien gennemgående har haft det meget godt.
•	 2008-, hvor økonomien har bevæget sig ind i en periode med lavkon-

junktur og dyb krise. Hvor flere af de målbare mål ikke bliver opfyldt.

Ud over de målbare mål er der jo også problemer med hensyn til miljøet. 
Endelig vil en stigende arbejdsløshed øge de sociale forskelle i samfundet.

I fig. 15.10 kan du se, i hvilken udstrækning vi i Danmark har levet op til 
de økonomiske målbare mål i de nævnte tidsperioder.

opfyldelsen af de økonomiske mål

1986-1993 1994-2007 2008-

Økonomisk vækst – + –

Fuld beskæftigelse – + –

Overskud i handelen med udlandet + + +

Stabile priser (lav inflation) + + +

Ligevægt på de offentlige finanser – + –

Fig. 15.10 Opfyldelsen af de økonomiske mål.
Note: + angiver, at målet er opfyldt. – angiver, at målet ikke er opfyldt.

I fig. 15.10 er der nogle minusser og nogle plusser. Et plus betyder, at 
må let er opfyldt. Fx er der en pæn økonomisk vækst og højkonjunktur 
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i de fleste af årene 1994-2007. Dette giver et plus. Fra 1986-1993 var den 
økonomiske vækst meget lav, derfor står der et minus i figuren. I det hele 
taget var perioden fra 1986 – 1993 økonomisk set ikke særlig gunstig, der 
var lav vækst, stor arbejdsløshed og underskud på de offentlige finanser. 
Til gengæld var prisstigningerne små og betalingsbalancen god.

I årene frem mod 2007 gik det rigtig godt. På alle områder er der plusser. 
Til gengæld ser det ud som om, at den lavkonjunktur, der kom i 2008, 
gav lav vækst (minus) og stigende ledighed, om end den ikke er så høj 
endnu. Som det fremgår, kan det godt være svært at håndtere alle de øko-
nomiske mål samtidig. Somme tider kan politikere og økonomer sikkert 
føle sig lidt som en jonglør med mange bolde i luften på en gang. Der skal 
blot være en smule uopmærksomhed, før det går galt.

Man hører ofte i diskussioner rundt omkring: “Det er også de uduelige 
politikeres skyld! Hvorfor kan de ikke bare passe deres job og løse de 
samfundsøkonomiske problemer?” Men så enkelt er det desværre ikke. I 
den økonomiske virkelighed er der indbygget en række modsætninger, 
der kaldes for målkonflikter. Det betyder, at det er meget vanskeligt at 
nå alle de økonomiske mål på samme tid. Det ser du i fig. 15.11.

Fig. 15.11 Målkonflikter ved stigende efterspørgsel.

10. Målkonflikter

Målkonflikter ved stigende efterspørgsel

Forbrug stiger
Eksport stiger
Investeringer stiger 1

2
3 Efterspørgsel

stiger

•	 Produktionen (BNP) stiger
•	 Beskæftigelsen stiger

•	 Priser stiger
•	 Import stiger

 Betalingsbalancen forværres
•	 Forurening øges

Målet

Målkonflikten
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Ulemper ved markedsøkonomi

Ulemperne ved markedsøkonomi er bl.a. følgende:
•	 Virksomhederne kan i deres jagt efter overskud være fristet til at se 

stort på arbejdsmiljø og forurening.   
•	 En anden ulempe er, at den teknologiske udvikling kan skabe arbejds-

løshed inden for områder, hvor arbejdsprocesserne er meget rutine-
prægede.

•	 Der opstår også let store sociale forskelle under markedsøkonomien. 
Systemet er baseret på, at alle i samfundet skal være så hurtige og så 
effektive som muligt. Der er ikke altid plads og tid til at tage særlige 
hensyn til de svageste i samfundet.

•	 Markedsøkonomien kan være ustabil. I nogle perioder vil der være 
en meget kraftig økonomisk vækst. I andre perioder vil der være 
en svag eller måske ingen økonomisk vækst. En sådan periode med 
svag økonomisk vækst (lavkonjunktur) er vi netop kommet ind i efter 
2008.

•	 Markedsøkonomien bygger på, at den stærkeste virksomhed overle-
ver (”Survival of the Fittest”). Det vil medføre en tendens til, at der 
skabes meget store virksomheder og måske monopoler (en virksom-
hed, der er alene på et marked) inden for enkelte områder. Monopoler 
er et problem, fordi virksomheden selv kan bestemme, hvilke priser 
varerne skal sælges til. Ideen med markedsøkonomien er jo en helt 
anden. Det er forbrugere og producenter, på et marked med konkur-
rence, der sammen bestemmer pris og mængde.

I fig. 15.12 har vi sammenfattet fordele og ulemper ved markedsøkono-
mien.

Markedsøkonomi

Fordele Ulemper

•	 Hurtig produktudvikling
•	 Hurtig teknologisk udvikling
•	 Arbejdstiden begrænses
•	 Fysisk belastende arbejde forsvinder
•	 Høj økonomisk vækst
•	 Billigere varer

•	 Tager ikke direkte hensyn til arbejds
miljø

•	 Tager ikke direkte hensyn til naturen
•	 Kan skabe arbejdsløshed
•	 Tager ikke hensyn til de svageste
•	 Skaber ikke stabil økonomisk udvikling
•	 Der kan dannes monopoler

Fig. 15.12 Fordele og ulemper ved markedsøkonomi.
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Der findes stort set ingen lande, hvor det alene er planøkonomien, der 
styrer udviklingen. Cuba og Nordkorea er nogle af de få undtagelser, 
der stadig praktiserer en mere eller mindre ren form for planøkonomisk 
styring, hvor staten ejer næsten al produktion.

11.3 Blandingsøkonomi
Ligesom det er få lande, der har planøkonomi, findes der ikke mange 
lande, som styres som en ren markedsøkonomi. Dette skyldes især de 
ulemper, som er nævnt i fig. 15.12. 

Der er sket en tilpasning af markedsøkonomien, så den har fået et socialt 
udtryk. Det kaldes også for blandingsøkonomi. Her styres økonomien, 
så der findes elementer af både markedsøkonomi og planøkonomi.

I en blandingsøkonomi er produktionen ejet af private virksomhe-
der, men der er en forholdsvis stor statslig regulering af økonomien.

I de fleste højtudviklede lande har man fundet det fornuftigt, at staten 
prøver at regulere økonomien. Målet er, at samfundet kun skal have for-
delene af markedsøkonomien, men undgå ulemperne.

Blandingsøkonomi kan illustreres i et diagram, se fig. 15.13.

Fig. 15.13 Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi

ren markedsøkonomi
•	 Privat ejendomsret
•	 Priser bestemmes af markedet
•	 Store sociale forskelle

Planøkonomi
•	 Staten ejer virksomhederne
•	 Priserne bestemmes af staten
•	 Næsten ingen sociale forskelle

Blandingsøkonomi
•	 Privat ejendomsret
•	 Priser bestemmes af markedet
•	 Mindre sociale forskelle
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I fig. 15.14 nedenfor kan du se, hvorledes de 3 markedsformer forholder 
sig til hinanden.

Samfundsøkonomiske markedsformer

Markeds-
økonomi

Blandings-
økonomi

Planøkonomi

ejerskab af 
virksomheder 

Private Private + stat Staten

Hvem bestemmer 
prisen på varerne

Markedet.
Udbud og efter
spørgsel

Især markedet, 
men også staten 
på nogle varer og 
tjenester 

Staten

er det demokrati? Ja Ja Nej

Hvilken ideologi? Liberalisme Social liberalisme
+ socialisme

Kommunisme

eksempler på 
lande

USA Danmark, Sverige, 
Tyskland

Nordkorea, Cuba

Fig. 15.14 De 3 samfundsøkonomiske markedsformer.

I figuren vises økonomiske spørgsmål som, hvem der ejer virksomhe-
der og hvordan priserne fastsættes. Figuren viser også, at de politiske 
ideologier indgår, når der skal vælges markedsform. Hvis man er “su-
perliberalist”, vil man tilstræbe et system, hvor markedet styrer, og sta-
tens rolle er mindst mulig. Omvendt vil en kommunist være tilhænger 
af planøkonomi.

Virksomheders konkurrenceevne har stor betydning for økonomisk vækst. 
Vi vil i dette afsnit se nærmere på de økonomiske drivkræfter, der er med 
til at påvirke virksomheders konkurrenceevne.

12.1 Konkurrenceevne 
Når du ser film på TV3, i aviser eller når du åbner en web-side på din 
iPhone, modtager du hele tiden reklamer med en masse forskellige tilbud. 
Hvorfor sker det? 

12. de økonomiske drivkræfter
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Fig. 15.15 Faktorer, der har indflydelse på konkurrenceevnen.

Virksomhederne forsøger hele tiden at påvirke faktorerne i figuren for at 
forbedre konkurrenceevnen og forøge produktionen. 

Prisen på varen er ofte en afgørende faktor. 

Prisen på varen bestemmes af flere faktorer: 
•	 Løn 
•	 Produktivitet 
•	 Valutakurs 

Lønniveauet i et land er naturligvis en helt afgørende faktor for 
konkurrence evnen. Af fig. 15.16 fremgår det, at timelønnen i industrien i 
Danmark i 2009 var 262 kr., mens den i Sverige var 221 kr. og i Polen kun 

Konkurrenceevnen

Leverings-
betingelser

Pris
– Løn

– Produktivitet
– Valuta
– Rente

Markeds-
føring

Uddannelses-
niveau

Forskning

Produkt-
udvikling

Kvalitet

Design

Konkurrence-
evne
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50 kr. Set i forhold til lønnen har danske 
virksomheder derfor svært ved at konkur-
rere med svenske og især polske virksom-
heder.

Ud over lønnen er det også produktivi-
teten – dvs. hvor meget arbejderne kan 
producere pr. time. 

Valutakursen har også en afgørende be-
tydning for konkurrenceevnen. Det gælder 
især for virksomheder, der eksporterer 
deres produkter. 

Valutakursen er således med til at be-
stemme, hvor meget virksomhederne får for deres produkter i udlandet. 

Ved produktion af tøj er lønnen og dermed prisen den vigtigste konkur-
rencefaktor. Denne branche er i skarp konkurrence med lavtlønsområder 
i f.eks. Indien og Kina. Selvom kvalitet og design naturligvis også spiller 
en vigtig rolle, er der ikke den store forskel på kvaliteten på tøj produceret 
i Indien og i Herning. Dette er også forklaringen på, at der stort set ikke 
produceres beklædning i Danmark længere. Til gengæld betyder lønnen 
ikke noget ved produktionen af avanceret medicin mod f.eks. cancer eller 
AIDS. Her er det forskning, uddannelsesniveau og kvalitet, der er de 
helt afgørende faktorer for konkurrenceevnen. 

Kvaliteten og designet er også vigtige faktorer (se fig. 15.15), når det 
f.eks. vedrører salget af B&O-udstyr. Til gengæld er prisen ikke så afgø-
rende ved salg af B&O. 

Evnen til at udvikle produktet og skabe fornyelse betyder meget for en 
del varer. Tænk bare på mobiltelefoner. Mobiltelefonerne udvikles hele 
tiden, og det er vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne, at de hele 
tiden har den nyeste teknologi med i deres modeller. Ellers vil de formo-
dentlig tabe i konkurrencen og måske blive nødt til at lukke. 

En højt uddannet arbejdsstyrke er meget vigtig for virksomhederne i 
denne og andre brancher. 

1 Timelønnen omfatter alle de omkostninger, virksomheden har til medarbejderen, inkl. ferie-
penge, sociale bidrag mv.

Timeløn i industrien, 20091

dKK

Norge 292

danmark 262

Sverige 221

Storbritannien 182

Sydkorea 83

Polen 50

Fig. 15.16 Timeløn i industrien, 2009.
Kilde: OECD, Labour Statistics, 2011.
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