
186 Kap. 14 Det økonomiske kredsløb

For at skabe et overblik over, hvordan samfundsøkonomien hænger sam-
men, bruger vi det økonomiske kredsløb. 

Det økonomiske kredsløb viser, hvorledes varer og penge cirkule-
rer i samfundet.

I det økonomiske kredsløb opdeles samfundet i 5 sektorer:
•	 Husholdningerne
•	 Virksomhederne
•	 Udlandet
•	 Pengeinstitutterne
•	 Den offentlige sektor

Disse sektorer kan vi sætte sammen og dermed vise de økonomiske bevæ-
gelser i sam fundet. Således får vi en model af samfundsøkonomien, der 
viser de indbyrdes forbindelser mellem de forskellige sektorer.
 

Fig. 14.1 Det økonomiske kredsløb.
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den offentlige sektor
Den offentlige sektor er den sidste sektor i det økonomiske kredsløb i 
fig. 14.1. Den offentlige sektor har en meget central plads i den løbende 
debat i Danmark. Det skyldes, at den offentlige sektor har en betragtelig 
størrelse og lægger beslag på mange økonomiske ressourcer. I dag er der 
ca. 800.000 ansatte i den offentlige sektor. Om den offentlige sektor er for 
stor, bliver ofte et poli tisk debatemne.

Her mener de borgerlige partier, at sektoren er for stor. Nogle af partierne 
til venstre for midten mener til gengæld, at den offentlige sektor har en 
tilpas stør relse, og at den på sin vis gerne måtte være større.

Fig. 14.1 viser, hvorledes det samlede økonomiske kredsløb i samfundet 
hæn ger sammen. Hvis der foretages en ændring et sted, vil det automa-
tisk medfø re, at andre sektorer påvirkes.

Det økonomiske kredsløb kan med andre ord bruges til at vise, hvordan 
forskel lige økonomiske ændringer og økonomiske politiske indgreb spre-
der sig til for skellige sektorer i samfundet.

I det samlede økonomiske kredsløb ser du i fig. 14.2 virkningerne af en 
forhøjelse af skatterne.

Fig. 14.2 Virkningerne af en stigning i skatterne, vist i det økonomiske kredsløb.
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