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— Af Peter G. H. Madsen, pema@di.dk

Torsdag den 14. juni sparkes det 21. VM i fodbold i gang i Ruslands hovedstad 
Moskva, hvor værtsnationen og Saudi-Arabien mødes. I alt 32 nationer deltager i 
dette års VM i fodbold. Hos bookmakerne er Brasilien, Tyskland, Frankrig, Spanien 
og Argentina favoritterne til at vinde turneringen. 

Men hvad hvis VM ikke handlende om at kåre verdens bedste fodboldhold, men i 
stedet om at udpege verdens stærkeste økonomi. Hvem ville så vinde?

Det har Dansk Industri (DI) undersøgt ved at kigge nærmere på de 32 deltagende 
nationers styrker og svagheder på den økonomiske grønsvær. 

Analysen indregner i alt syv parametre for de deltagende landes økonomiske 
sundhed. Ligesom i fodbold skal en nation både have et solidt forsvar, en driftig 
midtbane og et iderigt og måltørstigt angreb, hvis de skal klare sig helt til tops. 
Samtidig må man ikke glemme, at dagsformen i økonomi, som i fodbold, kan være 
afgørende. 

Og præcis ligesom i fodbold kan resultaterne i den økonomiske verden vise sig 
at udvikle sig ganske overraskende, og helt anderledes end eksperterne havde 
forudsagt. Hav et rigtigt godt VM. 
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VM

REGEL 
Vinder er de to lande i hver pulje, hvor erhvervsfre-
kvensen er højest, vilkårene for at starte ny virksom-
hed er bedst, og den offentlige gæld er lavest. 

SKUFFELSEN: 
Lidt overraskende klarer Tyskland sig ikke videre fra 
gruppespillet. Tysklands problem er, at både Sverige 
og Sydkorea har en væsentlig lavere offentlig gæld 
målt i forhold til bruttonationalproduktet. Hvem skulle 
have troet det om Tyskland, der ofte portrætteres som 
Europas kloge og lidt nærige storebror.  

DEN ARTIGE OVERRASKELSE: 
Få tænker på Costa Rica som en nation i den økono-
miske verdensklasse. De spås ikke de store chancer 
på grønsværen, men i et økonomisk VM er de havnet 
i en overkommelig gruppe, hvor kun Schweiz hører til 
blandt verdenseliten. Costa Rica, Serbien og Brasilien 
er meget jævnbyrdige, men Costa Rica trækker det 
længste strå mod Serbien takket være en lidt højere 
erhvervsdeltagelse.  

VÆRTSNATIONEN:
Trods svigtende økonomiske resultater i de senere år 
klarer Rusland sig sikkert videre fra gruppespillet. Det 
siger dog mere om modstanderne Egypten, Uruguay 
og Saudi Arabien, der enten slås med lav erhvervs-
frekvens, primært på grund af meget få kvinder på 
arbejdsmarkedet (Egypten og Saudi Arabien), høj 
gæld eller et udfordret erhvervsklima.
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Gruppespillet 

Spanien – Uruguay
Island – Peru Spanien – Island

Belgien – Sverige Island – Sverige

Schweiz – DanmarkSchweiz – England
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1. Sverige
2. Schweiz
3. Island
4. Danmark

Ottendelsfinalerne 
REGEL 
Vinder er det land, der har det højeste velstands-
niveau pr. indbygger.

Danmark brillerer mod Argentina
Det kan godt være, at Argentina er en stormagt på 
fodboldbanen. Men det er landet absolut ikke, når det 
kommer til økonomisk velstand. Argentina har i en 
lang periode døjet med en ustabil valuta og tilhørende 
økonomisk ustabilitet, hvilket har givet sig udslag i en 
gennemsnitlig økonomisk vækst på blot 0,7 procent 
i de seneste fem år. Danmarks udgangspunkt er 
væsentlig bedre med en høj velstand per indbygger, 
hvorfor Danmark vinder sikkert over Argentina.  

Islands succesridt
Den finansielle krise sendte Island til tælling. Banker 
krakkede. Regeringer måtte gå af. Og den islandske 
krone var tæt på at blive udslettet. Siden har landet 
dog rejst sig fornemt – ligesom på fodboldbanen. Og 
derfor lykkes det også Island at slå Peru sikkert, målt 
på velstandsniveau. I de seneste fem år er BNP’et på 
Island steget med 4,4 procent. Det er der ikke mange 
udviklede lande, der kan konkurrere med. 

Kvartfinalerne
REGEL 
Vinder er det land med laveste ledighed. 

Sydeuropas deroute
På fodboldbanen har Sydeuropa historisk været 
Nordeuropa overlegent. Sådan er det ikke, når det 
kommer til økonomi, hvor de nordiske lande, både når 
det kommer til velstand og ledighed, klarer sig bedre 
end landene i syd. Det spiller også ind på kvartfina-
lerne, hvor Danmark slår Portugal, og Island banker 
 Spanien. I Spanien og Portugal er ledigheden trods 
fremgang i de senere år på hhv. 15 og 8 procent, 
hvilket er markant over ledigheden i Danmark og på 
Island.  

Bye-bye England
Ledigheden i Schweiz er rekordlav på blot 3 procent. 
Det kan England med en ledighed på cirka 5 procent 
ikke hamle op med, hvorfor Schweiz rykker videre til 
semifinalen. Ledigheden i England er dog ikke steget 
så meget, som mange forventede i kølvandet på Stor-
britanniens beslutning om at melde sig ud af EU. 

Portugal, Spanien, Belgien og England kan mønstre 
spillere som Ronaldo, Iniesta, Lukako og Kane, men 
de har ikke samme økonomiske stjernestøv, og de 
ryger ud i kvartfinalerne.

Semifinalen 
REGEL 
Vinder er det land, der investerer mest i forskning  
og udvikling. 

Endestation for Island og Danmark
Vi er langt henne i turneringen, og det kræver noget 
ekstraordinært at gå det sidste stykke til finalen. 
Kreativitet og opfindsomhed er utroligt afgørende på 
grønsværen såvel som i økonomien. Svenskerne og 
schweizerne er blandt de mest innovative i verden, og 
både Danmark og Island må se sig udspillet i denne 
økonomiske disciplin.

Danmark har Christian Eriksen, der er et kreativt 
omdrejningspunkt i absolut verdensklasse. Og selv 
om vi er innovative og forsker meget, så må vi alligevel 
se os slået af Schweiz når det gælder kreativitet og 
opfindsomhed.

Schweiz investerer 3,37 procent af BNP i forskning 
og udvikling, og Sverige følger lige efter med 3,25 
procent. Ifølge European Innovation Scoreboard er 
Schweiz og Sverige også de mest innovative lande 
i Europa. Danmark følger tæt efter, men må se sig 
slået.

Finalen

REGEL 
Vinder er det land, der har højeste vækst i BNP i 
2018.

Dagsformen er afgørende
Det er to meget jævnbyrdige modstandere der står 
over for hinanden i finalen. Men når man er kommet 
helt til finalen er det dagsformen, der er afgørende. 
Da Sverige forventes at have en vækst på 2,6 procent 
i 2018, kniber de sig lige foran Schweiz med en vækst 
på 2,3 procent. 

Set over de seneste fem år har Sverige haft en vækst 
på 2,8 procent, hvilket også er markant over, hvad 
vi herhjemme har præsteret, hvor væksten sidste år 
”kun” fik  sneget sig op på 2 procent. 


