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KRONIK: Danmark på den økonomiske 
hitliste 
Af Hans Linderoth, docent, Handelshøjskolen Århus 

I begyndelsen af dette århundrede var Danmark blandt verdens 10 rigeste lande, og 
ved udgangen af århundredet ligger vi stadig i top 10. Placeringen er baseret på 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, hvor BNP er et mål for den samlede 
indkomst.  
 
Det er "godt gået" af et lille land uden store naturrigdomme. I det følgende nævnes 
nogle af de forhold, der kan forklare vores fine placering, men der peges også på 
nogle de "mørke skyer", som truer med at placere Danmark langt lavere på den 
økonomiske hitliste i det næste århundrede. 
 
Hvorfor er nogle lande rige og nogle lande fattige? Der har fundet en omfattende 
forskning sted med henblik på at give et svar på dette spørgsmål. Ikke alle svar er 
lige klare, men det er åbenbart, at et samfund ikke kan være relativt rigt uden en 
veluddannet befolkning. Det er simpelthen forudsætningen for at kunne udnytte 
moderne teknologi. Danmark har igennem århundredet lagt stor vægt på 
uddannelse, men ved indgangen til det nye århundrede må vi nok erkende, at vi ikke 
længer ligger i den absolutte førerfront.  
 
Flere undersøgelser har vist, at danske skolebørns kundskaber ikke just er 
imponerende sammenlignet med andre landes, og vi har faktisk mange uden en 
kompetencegivende uddannelse. Dertil kommer, at vi måske delvis uddannes til det 
forkerte. Det har således været fremført, at vi uddanner for få ingeniører og 
naturvidenskabsfolk. 
 
At vi ikke længer kan prale af vores uddannelsessystem, viser sig nok ved, at vi 
faktisk ikke er så effektive. Målt på BNP/arbejdstime ligger vi således noget lavere 
placeret på den økonomiske hitliste end målt på BNP/indbygger. Forklaringen er, at 
vi tilsammen arbejder forholdsvis meget, fordi kvinderne i højere grad i Danmark end 
i mange andre lande er på arbejdsmarkedet. Sagt på anden måde har mange andre 
lande i form af hjemmegående kvinder et vækstpotentiale, som Danmark i betydeligt 
omfang har opbrugt. 
 
I det næste århundrede kan vi forvente et fald i arbejdsstyrken i modsætning til den 
stigende arbejdsstyrke i det århundrede, vi er på vej ud af. Det er alment kendt, at 
der bliver relativt flere ældre i det næste århundrede, og at der er et udbredt ønske 
om at blive pensionist i en tidlig alder via efterløn mv. Vores placering i det næste 
århundrede på den økonomiske hitliste vil derfor mere komme til at svare til vores 
nuværende placering målt på BNP/time end målt på BNP/indbygger. Det relativt lave 
BNP/arbejdstime sammenholdt med faldende arbejdsstyrke er alt i alt bekymrende 
for den fremtidige velfærd. 
 
Ud over investeringer i uddannelse er det nødvendigt at investere i maskiner, 
infrastruktur, bygninger mv. Frem til slutningen af 1970{minute}erne var Danmarks 
investeringskvote (investeringer i forhold til BNP) på højde med investeringskvoten 
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de andre rige OECD-lande, men siden har Danmarks kvote gennemgående ligget 
relativt lavt. Den lave investeringskvote afspejler, at opsparingen herhjemme er lav 
set i en international sammenhæng. Sagt på anden måde har vi tilsyneladende et 
opsparingsproblem, hvilket kan give problemer for vores vækst i det nye 
århundrede. 
 
Som bekendt har Danmark en stor offentlig sektor med tilhørende højt skattetryk. I 
den politiske debat fremhæves den offentlige sektor ofte som et stort problem. 
Umiddelbart skulle man da også tro, at en stor offentlig sektor ville være 
væksthæmmende, idet høje skatter og højt niveau for bistandshjælp, understøttelse, 
efterløn mv. nedsætter incitamentet til at arbejde og øger tilbøjeligheden til at 
arbejde sort, men forskningen giver ikke noget klart svar.  
 
Man må huske på, at en stor offentlig sektor også er tegn på, at der er en betydelig 
grad af lighed mellem befolkningsgrupperne, hvilket er med til at skabe et stabilt 
samfund uden alt for store spændinger, og politisk og social stabilitet har stor 
betydning for et lands økonomi. Dermed være ikke sagt, at der ikke er behov for 
tilpasninger og reformer af den offentlige sektor i Danmark. 
 
En fornuftig økonomisk politik er selvfølgelig også forudsætningen for, at vi kan klare 
os godt i det nye århundrede. Reformer mv. vedtages, ofte baseret på et flertal hen 
over midten i det politiske spektrum. I 1986 betalte skattevæsenet op til 73 pct. af 
vore renteudgifter, og med pinsepakken kommer det tilsvarende tal ned på ca. 30 
pct., en helt nødvendig tilpasning af vores skattesystem for at fremme opsparingen 
(nedsætte forbruget) og tilpasse skattesystemet til andre landes. 
 
Efterlønsreformen var også nødvendig aht. den fremtidige velfærd. Tilskyndelsen til 
at blive længere på arbejdsmarkedet skal øges, og de offentlige udgifter mindskes. 
Vi har formentlig ikke set den sidste efterlønsreform. Andre eksempler kunne 
nævnes på, at politikerne har modet til at træffe upopulære, men nødvendige 
beslutninger. Nogle vil mene, at reformerne vedtages for sent. Vi kan naturligvis alle 
nævne eksempler på noget, som vi mener burde være anderledes, men overordnet 
må vi konkludere, at det danske politiske system fungerer udmærket. Det er vigtigt 
aht. fremtidig velfærd. 
 
Forskningen viser også, at overholdelse af aftaler, evt. via domstolene, 
ejendomsrettens ukrænkelighed, korruption, kvaliteten af den offentlige sektor mv. 
har betydning for placeringen på den økonomiske hitliste. Her klarer vi os fint. 
Danmark er bl.a. flere gange blevet udpeget til at være det mindst korrupte land i 
verden! Korruption mv. har stor betydning for, om et land kan tiltrække udenlandske 
investorer. Rusland har store økonomiske problemer bl.a. pga. udbredt korruption og 
en offentlig sektor, der ikke fungerer bare nogenlunde. 
 
Graden af åbenhed har været fremhævet som vigtig for økonomisk vækst. Det lyder 
indlysende, for man skal deltage i det internationale samarbejde for at kunne udnytte 
moderne teknologi og få fordel af det store internationale marked. Danmark har 
siden 2. verdenskrig deltaget i de internationale bestræbelser på at liberalisere den 
globale samhandel, og den omfattende økonomiske integration blandt EU-landene 
gør, at Danmark i høj grad kan betragtes som et åbent samfund. Der synes ikke her 
at være nævneværdige trusler for den fremtidige velfærd, og vi skal såmænd ikke 
langt ind i det nye århundrede, inden vi er med i ØMU{minute}en. 
 
Kulturelle/religiøse forhold, evnen til samarbejde, talent mv. har også betydning for, 
hvor godt et land klarer sig. Det er åbenbart, at det indiske kastevæsen udgør en 
betydelig hæmsko for den økonomiske udvikling. I mange muslimske lande kan der 
også findes besynderligheder, som er væksthæmmende, jf. blot den udbredte 
kvindeundertrykkelse. En herboende ambassadør betegnede for nogle år siden 
danskerne som en stamme for at markere, at det danske folk udgør en kulturel 
enhed og ikke blot udgør en nation. Det er åbenbart, at vi nu er på vej væk fra at 
udgøre en kulturel enhed, og at integrationen af indvandrerne bliver et af de store 
problemer i det næste århundrede. Af hensyn til den fremtidige velfærd er det 
nødvendigt at få de nye danskere ind på arbejdsmarkedet. Det er ikke lykkedes så 
godt endnu, hvilket bl.a. viser sig ved, at efterkommerne af indvandrere har en 
meget højere arbejdsløshedsprocent end gennemsnittet. 
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Kulturelle/religiøse spændinger vanskeliggør ganske givet integrationen. Den meget 
omtalte tørklædesag kan nævnes som eksempel, selv om den synes banal. Langt 
de fleste danskere er formentlig lige glade med, om kassedamen bærer et tørklæde, 
men mange kan virkelig ikke forstå, at en kvinde vil demonstrere for et system, der 
undertrykker kvinderne, så hvorfor ansætte kvinden med tørklædet? Der kunne 
naturligvis nævnes andre forhold, der indebærer spændinger mellem 
befolkningsgrupperne. 
 
Som det er fremgået af det foregående, er vores placering på den økonomiske 
hitliste truet. Vi må håbe på, at vores politiske og økonomiske system kan klare de 
udfordringer, som det nye århundrede byder på. 
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