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Figur 21.1 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 konkur-
renceevnen. Af fig. 21.2 fremgår det, at timelønnen i industrien i Danmark 
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i 2008 var 262 kr., mens den i Sverige var 
221 kr. og i Polen kun 50 kr. Set i forhold 
til lønnen har danske virksomheder derfor 
svært ved at konkurrere med svenske og 
især polske virksomheder.

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 bestemme, hvor meget virksom-
hederne får for deres produkter i udlandet. 

Eksempel 
Hvis en dansk vindmølle kan sælges for 1 mio. US-dollar i USA, vil den danske 
vindmølleproducent kunne veksle dette beløb til 5 mio. danske kroner, hvis  
kursen er 1 US-dollar = 5 danske kroner. Tænker vi os, at kursen stiger til 
1 US-dollar = 6 danske kroner, vil den danske vindmølleeksportør stadig 
sælge vindmøllen for 1 mio. US-dollar og nu kunne veksle denne sum til 
6 mio. danske kroner - dvs. virksomheden får en merfortjeneste på 1 mio. 
danske kroner. 

Valutakursen bestemmer med andre ord, hvor meget udlandet skal betale for  
varen. Der er forskel på den virkning, faktorerne har i forskellige produktioner  
og brancher. 

Timeløn i industrien, 2008

DKK

Norge 292

Danmark 262

Sverige 221

Storbritannien 182

Sydkorea 83

Polen 50

Fig. 21.2 Timeløn i industrien, 2008.
Kilde: OECD, Labour Statistics, 2010.
Note: Timelønnen omfatter alle de omkost-
ninger, virksomheden har til medarbejde-
ren, inkl. feriepenge, sociale bidrag mv.

Pris: 1 mio. US-dollar
5 mio. danske kroner
(Kurs 1 USD = 5 DKK)

Pris: 1 mio. US-dollar
6 mio. danske kroner
(Kurs 1 USD = 6 DKK)
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Figur 21.3 Faktorer, der påvirker efterspørgslen i samfundet.

Når det gælder efterspørgslen efter kartofler og gulerødder, er det beho-
vet, der er afgørende. Når der skal købes 
tøj, er der mere et spørgsmål om mode og 
smag, mens reklamen spiller er afgørende 
rolle, når der skal vælges kosmetik. Når 
reklame er meget afgørende for afsæt-
ningen af kosmetik, skyldes det især, at 
udbuddet af forskellige mærker er meget 
stort, mens kvaliteten måske ikke er så 
forskellig. 

Dette kan vises i en efterspørgselskurve, 
se fig. 21.4. 

Efterspørgselskurven efter f.eks. jeans 
tegnes som en kurve, der falder fra ven-
stre mod højre. Er prisen høj, kan butik-
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Fig. 21.4 Efterspørgselskurven.

Jo lavere pris, desto flere vil efter-
spørge varen – og ved høj pris vil 
efterspørgslen være lav.
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ken ikke sælge så mange bukser, mens salget øges, når prisen falder på 
den samme vare. I vores eksempel i figuren vil det betyde, at en pris på 
1.200 kr. vil give tøjbutikken et salg på 50 par bukser, mens en pris på 600 
kr. vil øge salget til 150 par bukser. 

Derfor er der følgende sammenhænge ved efterspørgsel: 

•	 Høj efterspørgsel, når prisen er lav 
•	 Lav efterspørgsel, når prisen er høj 

2.2 Udbud 
Producenterne er naturligvis også inte-
resseret i, hvilken pris varen handles til.  
Ser vi på udbuddet af tøj, er det sådan, 
at omkostningerne ved produktionen er 
forskellige i forskellige virksomheder og 
i forskellige lande. 

Dette skyldes bl.a., at lønnen er meget hø-
jere i Danmark, end den er i Kina. Nogle 
virksomheder kan være mere effektive i 
produktionen end andre. 

Forskellige virksomheder har ikke de 
sam me produktionsomkostninger. De 
virk somheder, der har de højeste omkost-
ninger, er også mest afhængige af at få den højest mulige pris, så de kan 
få dækket omkostningerne og samtidig få et overskud ved produktionen. 

Hvis prisen er lav, er det kun de virksomheder, der har de laveste om-
kostninger, der vil producere. I eksemplet med tøj vil det være producen-
terne i Kina, der kan sælge deres produkter på markedet. Producenterne 
i Danmark kan ikke få dækket deres omkostninger ved en lav pris. Disse 
producenter vil først udbyde varer, når prisen stiger. 

Udbudskurven stiger således fra venstre mod højre. 

Fig. 21.5 Udbudskurven.

Jo højere pris, desto flere vil ud-
byde varen – og ved lav pris vil 
udbuddet være lavt.
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Producenterne vil naturligvis gerne have så høj en pris som muligt. 

Hvis prisen i vores eksempel er 1.200 kr., kan vi forestille os, at de vil ud-
byde 150 stk. mens de til en pris af 600 kr. kun vil udbyde 50 stk. 

Derfor får vi følgende sammenhænge ved udbud: 

•	 lavt udbud, når prisen er lav 
•	 stort udbud, når prisen er høj 

2.3 Prisdannelsen 
Hvordan dannes priserne i samfundet? Det vises bedst ved at sætte efter-
spørgsels- og udbudskurverne sammen. Se fig. 21.6 nedenfor.

Fig. 21.6 Efterspørgsels- og udbudskurve skaber ligevægt.

I vores eksempel vil en pris på 1200 kr. give et udbud på 150 stk., men 
efterspørgslen er kun 50 stk. ved denne pris. Forestiller vi os en pris på 
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Eksemplet med prisdannelsen på jeans viser, hvorledes det er markedet, 
der styrer økonomien. De private virksomheder konkurrerer med hinan-
den om at få en så stor del af markedet som muligt. Og forbrugerne forsø-
ger hele tiden at få varerne så billige og i en så god kvalitet som muligt. 
Dette kendetegner markedsøkonomien. 

Den teknologiske udvikling drives fremad af markedskræfterne. Der ud-
vikles hele tiden nye produkter, og prisen falder på disse varer. Tænk bare 
på, hvor hurtigt det går inden for it-området. 

Prisen på en pc har været stadigt faldende de seneste 20 år, samtidig 
med at ydelsen (hurtighed, ram og harddiskkapacitet) er fordoblet ca. 
hvert 3. år. Den teknologiske udvikling har også betydet, at det manuelle 
arbejde ikke er så fysisk belastende, som det var i ”gamle dage”. Samtidig 
er arbejdstiden faldet ganske meget i de seneste 40 år. Hertil kommer 
lønmodtagernes egen kamp for forbedrede arbejds- og levevilkår. Det har 
også været afgørende for de velfærdsmæssige forbedringer i de seneste 
hundrede år i Danmark. 

Markedsøkonomi

Fordele Ulemper

Hurtig produktudvikling Tager ikke direkte hensyn til arbejdsmiljø

Hurtig teknologisk udvikling Tager ikke direkte hensyn til naturen

Arbejdstiden begrænses Kan skabe arbejdsløshed

Fysisk belastende arbejde forsvinder Tager ikke hensyn til de svageste

Høj økonomisk vækst Skaber ikke stabil økonomisk udvikling

Billigere varer Der kan dannes monopoler

Fig. 21.7 Fordele og ulemper ved markedsøkonomi.

Det ses af fig. 21.7, at der ikke kun er fordele ved markedsøkonomien, der 
er også nogle ulemper.   

3. Markedsøkonomi
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I Danmark og de andre nordiske lande har man en lang tradition for, at 
staten forsøger at regulere økonomien meget. Derfor nævnes Danmark 
ofte som et eksempel på et land med en højt udviklet blandingsøkonomi. 
I lande som Japan og USA har man til gengæld kun en svag regulering 
af økonomien.

Men det er vigtigt at understrege, at selvom staten griber ind i og styrer 
den økonomiske udvikling, er blandingsøkonomien stadig baseret på de 
markedsøkonomiske principper.

Næsten alle de politiske partier i Danmark er enige om at forsvare blan-
dingsøkonomien og den danske velfærdsmodel (se kap. 22), hvor staten 
har en meget central rolle i styringen og fordelingen af ressourcerne i sam-
fundet. Især de seneste 10 år har det været bemærkelsesvær digt, at selv 
Venstre og de Konservative har fjernet sig noget fra tidligere synspunkter 
om, at det offentliges indflydelse og sektorens udgifter var alt for store. 
Den danske velfærdsmodel behandles i et særskilt kapitel (kapitel 22).

I fig. 21.8 kan du se, hvorledes de 3 markedsformer forholder sig til hinan-
den. I figuren vises dels økonomiske spørgsmål som, hvem der ejer virk-
somheder, og hvordan priserne fastsættes. Men figuren viser også, at de 
politiske ideologier indgår, når der skal vælges markedsform. Hvis man 
er ”superliberalist”, vil man tilstræbe et system, hvor markedet styrer, og 
statens rolle er mindst mulig. Omvendt vil en kommunist være tilhænger 
af planøkonomien. 

Samfundsøkonomiske markedsformer

Markedsøkonomi Blandingsøkonomi 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 der demokrati? Ja Ja Nej

Hvilken ideologi? Liberalisme Social liberalisme + 
socialisme

Kommunisme

Fig. 21.8 De 3 samfundsøkonomiske markedsformer.
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