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Der er en tæt sammenhæng mellem udviklingen i den økonomiske vækst 
og arbejdsløsheden. En høj økonomisk vækst i samfundet får virksom-
hederne til at efterspørge mere arbejdskraft. Arbejdsløsheden vil derfor 
falde. En lav arbejdsløshed er en vigtig forudsætning for at skabe en høj 
velstand i samfundet, se nedenfor. 

Arbejdsløsheden har varieret meget i Danmark i forskellige tidsperio-
der. Det fremgår af nedenstående fig. 20.1. 

Fig. 20.1 Udviklingen i arbejdsløsheden 1990 – 2012.
Kilde: Danmarks Statistik og Det Økonomiske Råd, efterår 2010.

I begyndelsen af 1990’erne var arbejdsløsheden i Danmark meget høj. 
Således var der i 1993 ca. 350.000 ledige, hvilket svarede til, at 12 % af 
arbejdsstyrken var uden beskæftigelse. I 2008 var arbejdsløsheden faldet 
til ca. 50.000 eller kun 1,9 % af arbejdsstyrken. På 15 år faldt arbejdsløs-
heden med over 300.000 personer.
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I efteråret 2008 blev verdensøkonomien ramt af meget voldsom økono-
misk nedtur. Mange virksomheder måtte lukke, og arbejdsløsheden steg. 
Boligpriserne faldt kraftigt, og mange boligejere mistede store formuer. 
Det var ikke blot Danmark, men hele den vestlige verden, der blev ramt 
af finanskrisen. 

Hvad var det, der udløste denne krise? Det kan du se illustreret i neden-
stående figur.

Fig. 20.2 Sådan har finanskrisen udviklet sig.

Krisen begyndte i USA i 2007-08 som en boligkrise med faldende boligpri-
ser og mange boligejere, som ikke kunne afdrage på deres lån. Det førte 
til, at en række store kreditinstitutioner og banker krakkede i 2008. Sam-
tidig faldt forbruget, og aktiekurserne raslede ned. Når der er problemer i 
et stort land som USA, spreder dette sig som ringe i vandet til lande, som 
har økonomiske forbindelser til USA. Det har stort set alle lande i verden. 

I takt med at krisen spreder sig, bliver den stadig mere omfattende. Først 
rammer den bankerne, så stiger renten, og boligpriserne falder. Dette 
betyder, at byggeaktiviteten går i stå. Så bliver forbrugerne nervøse. De 

Figur 20.2 Sådan har finanskrisen udviklet sig.

2. Finanskrisen

Finanskrisen er blevet til en
global økonomisk krise.

Boligbyggeri og forbrug 
falder, med stigende 
arbejdsløshed til følge.

Finanskrise og bankkrak
spreder sig til mange 
andre lande.

Boligkrise i USA, med 
faldende boligpriser.

Bankkrak i USA.
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falder, og det vil også få virksomhederne til at sænke aktiviteten, så ar-
bejdsløsheden stiger. 

Økonomiske balanceproblemer

Arbejdsløshed Hvis der er flere, der søger job, end der er efterspørgsel 
efter arbejdskraft.

Underskud på 
betalingsbalancen

Hvis vi køber flere varer i udlandet, end vi sælger til ud
landet. 

Underskud på de 
offentlige finanser

Hvis de offentlige udgifter er større end indtægterne 
(skat, afgifter mv.).

Inflation Hvis der er store prisstigninger.

Fig. 20.3 Økonomiske balanceproblemer.

Ud over de økonomiske balanceproblemer opstår der også problemer 
med miljøet, da en stigende produktion ofte vil øge forureningen. 

Endelig kan der også opstå store sociale uligheder, hvis arbejdsløsheden er stor.  
I fig. 20.4 kan du se, i hvilken udstrækning vi i Danmark har levet op til 
de økonomiske mål i de to nævnte tidsperioder. 

Hvordan er det så gået med balanceproblemerne. Ser vi på perioden siden 
midten af 1990’erne, kan den opdeles i to faser: 

•	 En periode 1994 – 2007, hvor det gik rigtig godt. 
•	 En periode efter 2008, hvor økonomien har været ramt af en dyb krise. 

Opfyldelsen af de økonomiske mål

1994-2007 2008-

Økonomisk vækst + –

Fuld beskæftigelse + –

Overskud i handlen med udlandet + +

Stabile priser (lav inflation) + +

Ligevægt på de offentlige finanser + –

Fig. 20.4  Opfyldelsen af de økonomiske mål.
+ angiver, at det økonomiske mål er nået 
- angiver, at det økonomiske mål ikke er nået
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Fig. 20.5 Økonomisk vækst i Danmark 1990-2012.
Kilde: Det Økonomiske Råd, 2010.

Hvis vi ser lidt nærmere på fig. 20.5, viser det sig, at der er meget store 
forskelle på væksten i BNP i forskellige år. Nogle år er væksten over 5 %, 
mens den er negativ i andre år. 

Når den økonomiske vækst er over 2 %, siger vi, at der er højkonjunk-
tur, det er de grønne felter i figuren. Med en sådan vækst vil der komme 
flere i beskæftigelse, end der var året før. Hvis væksten er under 2 %, 
kaldes det lavkonjunktur, de orange felter. 

Når væksten kommer under 0 % og bliver negativ, kalder man det for 
recession. Det er de røde markeringer i fig. 20.5. 

Økonomisk vækst – real vækst i BNP. 
Under 2 %: Lavkonjunktur  =   Lav vækst og stigende ledighed 
Over   2 %: Højkonjunktur  =   Høj vækst og faldende ledighed 
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Hjemmeproduktion 
Vores produktion i hjemmet indgår heller ikke i BNP. ”Hjemmeproduk-
tion” omfatter utroligt meget arbejde: Madlavning, oprydning, tøjvask, 
kartofler fra haven, bilvask og meget mere. Nogle økonomer vurderer at, 
hvis dette hjemmearbejde medregnes, ville BNP måske stige med 40 %. 

Hvor godt er det så at bruge BNP som mål for landets velstand? 

Man kan ikke nøjes med at se på landets samlede BNP.

Vi kan f.eks. sammenligne Danmarks BNP med Kinas BNP. Til brug for 
dette har vi opstillet nogle basistal om størrelsen af BNP og befolknings-
tallet i Danmark og Kina.

BNP og befolkningstal i Kina og Danmark 2009

Samlet BNP,
mia. USD

Antal indbyggere,
millioner

BNP pr. indbygger
i USD

DK 325 5,5 59.060

Kina 4.909 1.300 3.650

Kinas BNP er 16 
gange så stort som 
Danmarks

Kinas befolkning er 
240 gange større 
end den danske  
befolkning

Danmarks BNP  
pr. indbygger er  
15 gange større  
end Kinas BNP  
pr.  indbygger

Fig. 20.6  BNP og befolkningstal i Kina og Danmark 2009.
Kilde: World Bank, Database, 2011.

Den samlede produktion målt ved BNP er i Kina 16 gange så stor som 
det danske BNP. 

Kina er til gengæld også mange gange større end Danmark, her udtrykt 
ved befolkningstallet. I Danmark bor der 5,5 mio. indbyggere, mens der 
i Kina er 1.300 mio. indbyggere. Kina er med dette mål 240 gange større 
end Danmark. Deler vi produktionen ud pr. indbygger, kan vi se, at Dan-
mark har 15 gange større BNP pr. indb. end Kina.

7. BNP som velstandsmål
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BNP pr. indbygger er det mål, man oftest bru-
ger, når der skal foretages internationale sam-
menligninger af forskellige landes velstands- og 
udviklingsniveau. 

I fig. 20.7 kan du se, hvor store forskelle der er 
mellem forskellige landes BNP-indkomster pr. 
indbygger. Vi kan konstatere, at der er meget 
store indkomstforskelle mellem landene. Dan-
mark ligger flot i denne tabel som et af de rige-
ste lande i verden. Det danske BNP pr. indbyg-
ger er som nævnt ca. 15 gange større end BNP 
pr. indbygger i Kina. 

Men man skal passe på med at drage alt for fir-
kantede konklusioner på baggrund af tabellen. 

Der er nogle ting, der ”snyder” og gør det meget svært at drage sådanne 
direkte sammenligninger. Man skal være meget opmærksom på følgende 
forhold: 

•	 Hjemmeproduktionen og sort arbejde indgår ikke i BNP 
•	 BNP viser ikke store sociale og geografiske forskelle i befolknin-

gen 
•	 Den statistiske opgørelse af BNP kan være meget forskellig 
•	 BNP tager ikke hensyn til ulykker og miljøødelæggelser

Hjemmeproduktion indgår ikke i BNP 
I Indien og andre ulande består produktionen især af landbrugsvarer. 
Disse dyrkes primært til familiens eget forbrug. I modsætning til Dan-
mark, hvor næsten hele produktionen sælges. Dvs. landbrugsproduktio-
nen i Danmark indgår i BNP, mens hovedparten af ulandenes landbrugs-
produktion ikke indgår i BNP. I ulandene er der også kun få skoler og 
andre servicefunktioner. Uddannelsen, pasningen af børn, gamle og syge 
sker i familien og ikke som hos os på offentlige institutioner, hvor ”pro-
duktionen” medtælles i BNP. 

BNP pr. indbygger i ud-
valgte lande 2009

Nr. i 
verden

Land US-dollars 
pr. indb.

1 Norge 84.640

5 Danmark 59.060

33 Spanien 32.120

82 Tyrkiet 8.720

102 Kina 3.650

206 Burundi 150

Fig. 20.7 BNP pr. indbygger i ud-
valgte lande 2009.
Kilde: World Bank, Database, 2011.
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