
 
Overblik over økonomi/politik siden Anden Verdenskrig 

• Tydelige at økonomi 

og politik var som 

siamesiske tvillinger: 

Kan ikke skilles ad.  

• Gælder om at finde 

balance mellem god 

økonomi og tilfredse 

forbrugere (læs 

vælgere). 

Hvad kan gøre denne familie ked 

af det økonomisk? (skat, 

arbejdsløshed, prisstigninger…) 

Problemformulering: ”Hvordan er dansk erhvervslivs muligheder i en 

global økonomi?” 

 ”Styre 

staten” 

”Holde styr på 

pengene” 
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Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 

• Hvordan god 
økonomi og glade 
forbrugere? 

• Øget vækst/større 
produktion/større 
overskud = finansiere 
velfærdssamfund 

• Politikerne gik i gang 
med at ”fyre op” 
under kedlerne via 
erhvervsstøtte, 
skattefordele m.v.  

skoler 

toge 

bro 

© Morten Buttenschøn, cand.pæd. 

 

Vækstøkonomer 
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Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 
• Andre lande ville være 

med. 

• Øget vækst 

• Stigende oliepriser og 
råvarepriser m.v. 

• Fx asiatiske lande dygtige 
til tøj fremstilling… 
↓prisnedgang andre 
steder = glade 
europæiske forbrugere, 
men utilfredshed i tekstil 
industrien…    

Må andre lande få samme velfærd 

som os? 
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Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 

 

Vækstens bagside: 

• Ulighed 

• Presser naturens 

ressourcer 

• Belaster miljøet 

 

 

 

Flere problemer ? 
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Grønne-ligevægts-økonomer 



Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 
• Vækstens bagside svær 

at glemme og benægte. 

• Hvad skal gøres? 

• Mindske ulighed → bygge 
velfærdsstat via 
markedsøkonomi? (vækst øko.) 

• Politikerne ville fordele 
økonomisk overskud og 
stille ”gratis” ydelser til 
rådighed (uddannelse, 
omsorg, pleje m.v.)  

• Ydelserne var også 
skattefinansieret. 
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Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 
• Velfærdstatens 

udbygning via skat skabte 
også protester: 

• Fx Glistrup i DK 

• Margaret Thatcher fra 
1979 i England 
fokuserede på mere 
markedsøkonomi end 
fordelings politik. Ned 
med dyr offentlig sektor, 
ned med skatten, mere 
konkurrence og mindre 
fagforening… 

 
 © Morten Buttenschøn, cand.pæd. 



Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 
• Den økonomiske vækst, 

frihandel m.v. i Vest 
forstærkede presset på 
det planøkonomiske Øst. 

• Det kommunistiske 
system gik ned i 1989, 
indbyggerne ønskede 
flere dagligvarer, 
demokrati m.v. Bagefter 
fik de også større 
arbejdsløshed og måske 
dårligere socialt 
sikkerhedsnet.  
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Overblik over økonomi/politik siden 

Anden Verdenskrig 
Europæiske stater har tre 

udfordringer: 

• Øget 
markedsøkonomi/liberalis
ering → ulighed → mere 

velfærdsstat? 
• Lav løn og øget 

konkurrence fra fx Asien 
→ lavere omkostninger i 

EU? 
• Nedgang i 

befolkningstal? Hvem 
skal betale for 

velfærdsstaten? 
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