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1.1 

I Danmark har venstrefløjen (især Enhedslisten) været fortaler for en delvis ophævelse af den private 

ejendomsret og overgang til planøkonomi. Hvilke konsekvenser tror du, at en sådan ændring ville få 

for dansk økonomi? 

 

1.2 

Ud fra dine egne indkøbsvaner/forbrugspræferencer bedes du give eksempler på varer eller 

tjenesteydelser, som er henholdsvis elastiske, uelastiske og evt. neutralelastiske for dig. 

 

1.3 

Diskutér, hvilke markedsformer der findes på markederne for følgende varer/tjenester: 

 

 Dåsetomater 

 Togrejser 

 Løbesko 

 Elektricitet 

 Folkeskoleundervisning 

 

1.4 

Ved hjælp af tabel 1.1 i bogen og nedenstående tabel bedes du forklare, hvordan økonomien har 

udviklet sig siden 2002 i Danmark og mindst tre andre lande efter eget valg. 

 

I hvilken grad synes du, at tallene beskriver de udfordringer, som Danmark står over for? 

 

 Saldo på stats-

finanserne 

(% af BNP) 

2016 

Saldo på 

betalings-

balancens 

løbende poster 

(% af BNP) 

2015 

Arbejdsløsheds

procent 

(% af arbejds-

styrken) 

2016 

Inflation (årlig 

stigning i for-

brugerpris- 

indekset) 

2016 

Vækst i BNP 

(%) 

2016 

Danmark -2,5 7,1 4,2 0,3 1,3 

Sverige -0,4 5,2 6,9 1,0 3,3 

Tyskland 0,7 8,4 4,3 0,5 1,7 

Storbritannien -3,8 -5,4 4,8 0,5 1,8 

Frankrig -3,4 -0,2 9,7 0,3 1,1 

Italien -2,6 1,6 11,4 -0,2 0,8 

Spanien -4,1 1,4 19,7 -0,3 3,1 

USA -2,9 -2,6 4,7 1,3 1,6 

Japan -5,0 3,1 3,2 -0,1 0,5 

Kilde: The World Factbook 2016 (cia.gov) og Statistisk Årbog 2017. 

 

1.5 

Hvilke af de økonomiske mål (jf. bogens afsnit 1.5) tror du, at henholdsvis den politiske venstrefløj og 

højrefløj prioriterer højest (og lavest)? 

 

1.6 

Ud fra nedenstående fiktive eksempel bedes du beregne, hvor stor landets BNP-vækst har været i 

henholdsvis absolutte og relative tal. 

 



 

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 

 
 

 Copyright © Forfatterne og Nyt fra samfundsvidenskaberne 

 

Er landets befolkning blevet rigere eller fattigere (set ud fra en gennemsnitlig betragtning)? 

 

År BNP i faste priser 

(mio. amerikanske 

dollars) 

Indbyggertal 

(mio.) 

2014 1020 0,6 

2015 1120 0,7 

2016 1240 0,8 

2017 1350 0,9 

 

1.7 

Forklar ved hjælp af figur 1.14 i bogen, hvordan følgende ændringer vil påvirke pengekredsløbet i 

samfundet: 

 Pensioner og dagpenge sænkes. 

 Den økonomiske krise i Tyskland og Sverige forværres. 

 Afgifterne på cigaretter og sodavand sænkes. 

 

1.8 

Du bedes tage stilling til baggrunden for følgende citat: 

 

”Hvis du spørger to økonomer om en løsning på et økonomisk problem, vil du sandsynligvis få 

tre forskellige svar.” 

 

1.9 

Hvordan ville BNP blive påvirket, hvis 20.000 arbejdsløse blev ansat i den offentlige sektor uden at 

skulle foretage sig noget og til en løn, der svarede til deres tidligere arbejdsløshedsdagpenge? 

 

1.10 

På baggrund af de to nedenstående artikler bedes du beskrive den aktuelle situation for dansk 

økonomi. Du skal i den forbindelse komme ind på forskelle og ligheder i de to vurderinger. 

 

Gode udsigter for dansk økonomi  

Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Pressemeddelelse 30/5-2017 

 

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. Det 

skyldes i høj grad, at allerede gennemførte reformer har skabt grundlaget for en holdbar 

udvikling. Der er udsigt til pæn vækst i både 2017 og 2018, og beskæftigelsen vil fortsætte 

med at vokse. Nye reformer og vækstinitiativer vil kunne forlænge og styrke opsvinget. 

Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil 

Ammitzbøll offentliggør i dag. 

 

Udsigterne for dansk økonomi er generelt gode. Det skal blandt andet ses i sammenhæng 

med de seneste års reformer, der også i de kommende år vil øge arbejdsudbuddet, samt at 

en række ubalancer i dansk økonomi i store træk er afviklet. BNP ventes at vokse med 1,7 

pct. i både 2017 og 2018. I samme periode skønnes beskæftigelsen at vokse med godt 60.000 

personer i alt efter en fremgang på knap 50.000 personer sidste år alene. Ledigheden 

skønnes at forblive tæt på det strukturelle niveau på omtrent 110.000 personer. 
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Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: 

”Dansk økonomi er på rette spor. Det nuværende opsving er bredt forankret. Danske 

virksomheder kan gøre sig gældende på eksportmarkederne, og investeringslysten er 

blomstret op. De danske familier har øget forbruget, og beskæftigelsen stiger. Jeg er 

optaget af, at det gode afsæt bliver brugt til at gennemføre reformer og vækstinitiativer, 

der får endnu flere i arbejde og skaber grundlaget for fremtidens højproduktive 

arbejdspladser. Regeringen vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at yde en ekstra 

arbejdsindsats og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. På den måde 

vil danske familier opleve, at de får flere muligheder, og flere kan få fast tilknytning til 

arbejdsmarkedet – også de, der ikke har fået chancen indtil nu. Vi vil skabe fundamentet 

for, at Danmark også kan være i vækst og udvikling frem mod 2025. Vi skal føre 

mulighedernes politik, ikke nødvendighedens politik. Det vil bringe os fremad.” 

 

Finansminister Kristian Jensen siger: 

”Væksttempoet i dansk økonomi tager til, og beskæftigelsen stiger fortsat. Det er 

glædeligt. Men vi ser også de første tegn på mangel på arbejdskraft. I de kommende år er 

det vigtigt, at vi sørger for, at de danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de 

efterspørger, så væksten i dansk økonomi ikke taber pusten. I dag har vi fremlagt en 

ambitiøs 2025-plan. Her peger vi på konkrete indsatsområder, hvor der er potentiale for 

at øge beskæftigelsen, og hvor vi vil sætte ind. De gennemførte reformer har skabt 

grundlaget for den nuværende høje beskæftigelse og solide vækst. Derfor skal vi fortsætte 

kursen og føre ansvarlig økonomisk politik, som er afstemt med konjunkturerne, og som 

understøtter et holdbart opsving.” 

Stigende beskæftigelse i en situation med allerede lav ledighed rummer en risiko for et 

uholdbart pres på arbejdsmarkedet. Samtidig hæmmes vækstudsigterne af en langsom 

udvikling i produktiviteten. Hvis der besluttes nye initiativer, som øger arbejdsudbuddet 

og styrker produktiviteten de kommende år, vil det forlænge og forstærke opsvinget. 

 

 

  

Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving  

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 22/4-2017 

Af Cheføkonom Erik Bjørsted og stud.polit Eva Smidt 

 

Der er udsigt til stigende vækst og flere job i Danmark. Vi skal ikke være så nervøse for, 

at jobfremgangen på arbejdsmarkedet er uholdbar. Vi har udsigt til den største vækst i 

arbejdsstyrken siden 70’erne og 80’erne. 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har i dag offentliggjort sin forårsprognose for 

dansk økonomi. AE forventer en vækst på 1,8 pct. i år stigende til 2 pct. i 2018. Der er 

udsigt til en højere vækst end for bare et halvt år siden. Cheføkonom Erik Bjørsted 

forklarer: 

 

”Dansk økonomi har haft en lang og besværlig vej ud af krisen. For et halvt år siden 

oplevede vi igen, at flere nøgletal haltede. Heldigvis var det af midlertidig karakter. 

Virkeligheden er i dag en helt anden. Der er i dag grobund for et pænt og holdbart opsving 

i dansk økonomi”, forklarer cheføkonom i AE Erik Bjørsted.   
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Jobfremgangen sidste år var den højeste, vi har set, siden dansk økonomi buldrede 

derudad tilbage i 2007. I år vil beskæftigelsen fortsat stige. AE forventer en fremgang på 

omkring 37.000 personer i år og 30.000 til næste år. Det er en ganske pæn jobvækst, men 

vi skal ikke være så nervøse for, at jobfremgangen på arbejdsmarkedet er uholdbar. 

 

”Der er udsigt til stigende vækst og flere job i Danmark. Endnu en god nyhed er, at 

arbejdsmarkedet ikke er ved at koge over. Der er udsigt til den største vækst i 

arbejdsstyrken siden 70’erne og 80’erne. Her venter der et stort vækstpotentiale. Den 

jobfremgang, vi har udsigt til, er ikke uholdbar”, konstaterer Erik Bjørsted. 

 

Hovedårsagen til, at dansk økonomi kogte over op til krisen, var boblen på boligmarkedet. 

I dag kommer den største fare for overhedning heller ikke fra arbejdsmarkedet, men fra 

boligmarkedet. Der lyder tre opfordringer fra AE’s cheføkonom, hvis vi skal sikre et langt 

og balanceret opsving i dansk økonomi: 

 

”Der skal holdes skarpt øje med boligmarkedet. De politiske ideer om fastfrysning af 

grundskylden kombineret med de kunstigt lave renter skaber en farlig situation, som kan 

føre til en ny boble. Det skal vi for alt i verden undgå. 

 

For det andet er der brug for mere uddannelse af arbejdsstyrken. Hvis vi ikke uddanner 

og opkvalificerer, risikerer vi, at det fører til flaskehalse på dele af arbejdsmarkedet, og det 

svækker samtidig produktiviteten. 

 

For det tredje bør vi øge investeringerne i forskning og udvikling gennem eksempelvis en 

skatterabat til de virksomheder, som foretager nye investeringer i forskning og udvikling. 

Det er langt mere målrettet end f.eks. lavere selskabsskat”, siger AE’s cheføkonom Erik 

Bjørsted. 
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2.1 

Hvad forstås ved erhvervsstrukturen, og hvordan kan den måles? 

 

2.2 

Med udgangspunkt i tabel 2.1 bedes du beskrive og analysere følgende: 

 

 Hvordan erhvervsstrukturen har udviklet sig i henholdsvis Danmark, Tyskland og England 

mellem 1960 og 2011. 

 Forskellen mellem Kinas og Sydkoreas erhvervsstruktur i 2011. 

 Forskellene i den betydning, som den sekundære sektor havde for beskæftigelsen i alle 

tabellens lande i henholdsvis 1960 og 2011. 

 

2.3 

På baggrund af tabel 2.1 og tabel 2.2 bedes du sammenligne og analysere forskellene mellem den 

betydning, som de tre sektorer havde for henholdsvis beskæftigelsen og BNP i 2011/2012 i 

 

 Danmark 

 Tyskland 

 Kina 

 Brasilien 

 

2.4 

Med udgangspunkt i tabel 2.3 bedes du beskrive og analysere den vægt, som de høj- og 

mellemhøjteknologiske brancher har i de forskellige lande, samt de mulige konsekvenser heraf for de 

respektive lande.  

 

I Eurostats nyhedsbrev 1/2013 slås det fast, at det er brancher med højteknologi og mellemhøjteknologi, 

der driver den industrielle vækst i EU. Vurder årsagerne hertil. 
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2.5 

På baggrund af nedenstående tabel og den tilsvarende tabel 2.4 i lærebogen bedes du beskrive og 

analysere, hvordan fordelingen af velstand har udviklet sig inden for EU i perioden 1998-2010. 

 

BNP pr. indbygger i de fattigste og rigeste regioner i EU 1998  

(EU’s gennemsnit = 100) 

10 højeste  10 laveste  

1. Indre London (UK) 243 1. Ipeiros (Grækenland) 42 

2. Hamborg (Tyskland) 186 2. Reunion (Frankrig) 50 

3. Luxembourg 176 3. Extremadura (Spanien) 50 

4. Bruxelles (Belgien) 169 4. Guadaloupe (Frankrig) 52 

5. Wien (Østrig) 163 5. Acores (Portugal) 52 

6. Oberbayern (Tyskland) 161 6. Dytikli Ellada (Grækenland) 53 

7. Darmstadt (Tyskland) 154 7. Peleponnesos (Grækenland) 53 

8. Ile de France (Frankrig) 152 8. Guyane (Frankrig) 53 

9. Bremen (Tyskland) 144 9. Anatoliki Makedonia Thraki 

(Grækenland) 

55 

10. Utrecht (Holland) 142 10. Ionia Nisia (Grækenland) 56 

 

2.6 

Der findes som altid vidt forskellige synspunkter på erhvervs- og vækstpolitik. Beskriv og analysér 

nedenstående erhvervspolitiske programmer fra to af folketingets partier. 

 

Enhedslisten 

Ordfører på området: Pelle Dragsted 

Mandater i FT ved valget i 2015: 14 

Regeringsparti:  Nej 

 

På kort sigt ønsker Enhedslisten, at de samfundsskabte værdier i virksomheder i langt større 

grad skal tilfalde fællesskabet. Dette skal ske gennem højere lønninger og højere selskabsskat. 

Højere lønninger betyder, at værdierne i større grad tilfalder de umiddelbare producenter, og 

højere selskabsskat giver et provenu, der kan bruges til at forbedre den generelle velfærd i 

samfundet. Herigennem begrænses også virksomhedernes profit, hvilket indebærer, at den 

udemokratiske og miljøødelæggende kapitalismes ekspansion begrænses. 

 

Visioner 

Men Enhedslisten har også langsigtede visioner for erhvervspolitikken. Den 

samfundsøkonomiske produktion bør finde sted på grundlag af politiske prioriteringer. Derfor 

bør der ske en demokratisering af produktionen, sådan at både de umiddelbart berørte og 

demokratiske repræsentanter får direkte indflydelse på beslutningerne. På denne måde vil 

lønmodtagere, forbrugere, lokalsamfund m.fl. blive inddraget i beslutninger og overordnede 

samfundshensyn, så lighed, miljø og klima kan blive tilgodeset. Under den nuværende 

samfundsmodel er alle andre hensyn end profitten sekundære, og konkurrencen bevirker, at de 

mest hensynsløse virksomheder normalt tjener flest penge. 
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Liberal Alliance 

Ordfører på området: Joachim B. Olsen 

Mandater i FT ved valget i 2015: 13 

Regeringsparti:  Nej 

 

Den bedste erhvervspolitik består i at sænke skatterne, fremme og opretholde åbne markeder, 

fjerne barrierer for konkurrence, afregulere, afbureaukratisere og privatisere. Statens rolle i 

erhvervslivet bør først og fremmest være at sikre en grundlæggende juridisk infrastruktur i form 

af selskabsretlige, immaterialretlige og konkurrenceretlige regler med mere. Derfor mener 

Liberal Alliance,  

 

 at staten ikke skal yde direkte erhvervsstøtte. Derfor vil Liberal Alliance afskaffe 

erhvervsstøtten bortset fra støtte til forskning, medier og turisme. Til gengæld er det en 

del af Liberal Alliances skattepolitik, at selskabsskatten skal halveres fra 25 pct. til 12,5 

pct.  

 at staten ikke skal bestemme, hvornår private forretningsdrivende må holde åbent. Det 

er et indgreb i den private ejendomsret, der tilmed er til gene for millioner af forbrugere. 

Derfor vil Liberal Alliance ubetinget afskaffe lukkeloven.  

 at staten ikke skal gribe direkte ind i markedsmekanismen med priskontrol. Herhjemme 

er det først og fremmest boligmarkedet, der er underlagt en utidssvarende 

prisregulering, og i EU er det især landbrugspolitikken og inden for telekommunikation, 

at politikerne griber ind med direkte priskontrol til skade for konkurrencen og dermed 

til skade for forbrugerne på længere sigt.  

 at det privat-offentlige samarbejde skal opprioriteres, så borgerne får mere for deres 

skattekroner. 

Kilde: www.ft.dk. 

 

2.7 

Analysér nedenstående artikel fra China Daily. 

 

Picking the winners 

By Michael Power 

 

Investors focusing more on volume and cost efficiency than prices have best long-term prospects.  

In the world of commodities, the past couple of years should be viewed as an abrasive palate 

cleanser between the first course of the supercycle, which ran from 2000 until 2008, and the main 

course that is now being prepared.  

To understand why, one first needs to re-examine the specifics of China's recent nominal US 

dollar GDP growth – an extraordinary compound annual growth rate of 18.5 percent over the 

past decade. Even now China's nominal US dollar GDP – the pool of demand that matters most 

to business – is still growing in the region of 13 percent annually.  

One also needs to develop a proper understanding of the sheer scale of the compounding 

effect that is now happening on China's ever increasing economic base. This means not being 

hypnotized by the annual growth rate but rather focusing on the sheer quantum of new Chinese 

US dollar demand for commodities that is likely to be created in each successive year over the 

coming decade. In 2012, China added an Australia to its economy; by 2020, it could be adding a 

Germany every year.  

In the era ahead, it is important to understand that, just as the character of China's growth is 

changing in line with the rise of the Chinese consumer, so too the mix of that commodity demand 
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is evolving. The winners in the first course are not necessarily going to be the same winners in 

the main course, though some ingredients such as oil, copper and thermal coal will be heavily 

used in both.  

China is not the only kid on the emerging market block, even if it is currently by far the largest. 

Collectively, the economies of India, Brazil, Russia and Mexico are still larger than that of China. 

And by 2020, India, in particular, will be adding significant annual increases to the quantum of 

demand across a whole range of commodities. It will roughly be where China was in 2000, when 

the first leg of the Commodity Supercycle began. This will mean those commodities that 

benefited from China's consumption, especially iron ore, ferrous metals and metallurgical coal, 

will experience revivals as the next tier of emerging giants go through the same industrialization 

process as China has recently done.  

For investors, the near future is not, however, to be 2000-2008 reheated. This first course of 

the Commodity Supercycle was a dish that pleased many tastes, especially for those playing the 

easy game of piggybacking their investments onto rising prices. The main course is going to be 

not only a more substantial dish, but a subtler one too, requiring a more sophisticated palate to 

appreciate. Investors focusing more on volume and cost efficiency rather than hypnotized by 

price will be the real winners in this era.  

Consequently, companies that investors will favor should also be different, both in terms of 

their strategic composition and their geographical makeup. No doubt there will be winners 

common to both courses, especially those large well-diversified companies like BHP and RTZ. 

These companies are built on the principle of exploiting the magic dust of capitalism, volume 

gearing, as they are able to produce large quantities of products at very low cost.  

Other attributes to look out for will be those companies that do both mining and commodity 

trading – like Glenstrata and Noble & Co – as well as those companies that evolve their 

commodity profile in line with the changing tastes of China as the producer versus consumer 

mix of its economy gradually moves in favor of the latter. The coming era will be one in which, 

for instance, those companies involved in agricultural -specifically food – commodities prosper. 

Finally, those companies with strong balance sheets that can acquire financially stranded 

companies sitting on large undeveloped oil and mineral deposits will also benefit.  

One of the most interesting groups of likely winners are those companies from the emerging 

world whose names are not yet familiar to global investors. Beyond the well-known Chinese, 

Russian, Brazilian and Indian oil and mining companies, there are a host of players from other 

emerging markets, such as oil companies like PTT of Thailand, Ecopetrol of Colombia and 

Pertamina of Indonesia to watch.  

It is not just companies that will be winners (and losers) in this era, but countries too. Regionally, 

virtually every nation in the southern hemisphere stands to prosper but only if it follows the 

right mix of policies, by far the most important of which involves supporting the building up of 

their volume of oil and mineral production to facilitate large scale exports at low cost. Countries 

whose governments invest or even co-invest with the private sector in expanding infrastructure 

(like ports, rail and pipelines) are the most likely to succeed.  

By contrast, countries that thwart output expansion and instead try to kill the geese that are 

laying their golden eggs – through excessive royalties, misplaced insistence on local beneficiation 

or other behavior akin to resource nationalism – will do far less well. All these countries would 

be well advised to focus their efforts on avoiding the ravages of Dutch Disease by managing their 

exchange rates, building up sovereign wealth funds and transferring at least part of the windfalls 

accruing from the commodity bonanza from this generation to future generations.  

 

Kilde: China Daily 8/3-2013. 
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2.8 

Økonomerne Peter A. Hall og David Soskice har i deres bog “Varieties of Capitalism” (Oxford 2001) 

grupperet en række lande i to kategorier: 

 

 Liberale markedsøkonomier (LMEs), f.eks. USA og UK. 

 Koordinerede markedsøkonomier (CMEs), f.eks. de skandinaviske lande og Tyskland. 

 

Hall og Soskice mener, at den måde, som institutionerne er opbygget på i de forskellige lande, fører til 

forskellige virksomhedsstrategier. Det medfører, at de to typer økonomier har forskellige muligheder 

for at innovere og har en tilbøjelighed til at fordele indkomst og beskæftigelse på forskellige måder. 

 

Med udgangspunkt i nedenstående skema bedes du diskutere og analysere fordele og ulemper ved de 

to systemer. 

 

Criteria LME CME 

Mechanism Competitive market 

arrangements 

Non-market relations 

Equilibrium Demand/supply and 

hierarchy 

Strategic interaction among firms 

and other actors 

Inter-firm relations Competitive Collaborative 

Mode of Production Direct product competition Differentiated, niche production 

Legal system Complete and formal 

contracting 

Incomplete and informal 

contracting 

Institutions’ function Competitiveness Monitoring 

Freer movement of inputs Sanctioning of defectors 

Employment Full-time, General skill Shorter hours, Specific skill 

Short term, Fluid Long term, Immobile 

Wage bargain Firm level Industry level 

Training and Education Formal education from high 

schools and colleges 

Apprenticeship imparting 

industry-specific skills 

Unionization Rate Low High 

Income Distribution Unequal Equal 

Innovation Radical Incremental 

Comparative 

Advantage 

High-tech and service Manufacturing 

Policies Deregulation, anti-trust, tax-

break 

Encourages information sharing 

and collaboration of firms 

 

 

2.9 

Redegør for, hvordan udviklingen i Danmarks erhvervsstruktur bidrager til at forklare ændringerne i 

de beskæftigedes fordeling på arbejdsstilling. 
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2.10 

Diskutér med udgangspunkt i nedenstående artikel, hvad man kunne gøre for at fremme udviklingen 

i de dele af landet, hvor beskæftigelsen er vokset mindst. 
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2.11 

Udvalgte kommuners indtægter fra statslige tilskud og udligning 

Kr. pr. indbygger 

Ishøj 35.711 

Lolland 34.279 

Morsø 25.603 

Bornholm 25.307 

Thisted 20.060 

Odsherred 17.859 

København 15.277 

HELE LANDET 15.119 

Aarhus 13.207 

Frederiksberg 3.267 

Allerød -7.123 

Rudersdal -14.995 

Hørsholm -17.604 

Kilde: Cepos Arbejdspapir nr. 34 bilagstabel 1. 

 

Kommentér i hvilket omfang, du mener, der gøres tilstrækkeligt fra statens side for at udligne de 

regionale forskelle. 

 

2.12 

Nogle mener, at den voksende anvendelse af robotter vil skabe en øget mangel på job i fremtiden. 

Vurdér med udgangspunkt i nedenstående graf, i hvilken grad de historiske erfaringer støtter denne 

bekymring. 

 

 
Kilde: Cepos Notat, 19-5/2017. 
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3.1 

Ved hjælp af arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistiks hjemmeside bedes du besvare følgende 

spørgsmål: 

 

 Hvad forstår man ved arbejdsstyrken, og hvor stor var den pr. 1. januar 2017? 

 Hvilke faktorer påvirker udviklingen i arbejdsstyrken? 

 

3.2 

Ved hjælp af arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistiks hjemmeside bedes du besvare følgende 

spørgsmål: 

 

 Redegør for, hvilke grupper der har den mest stabile tilknytning og den mindst stabile 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 Hvad kan være årsager til, at nogle personer har en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet 

end andre? 

 

3.3 

I lærebogen er erhvervsfrekvensen i udvalgte europæiske lande vist i tabel 3.1. 

 

 Hvad forstås ved erhvervsfrekvensen? 

 Hvor stor er erhvervsfrekvensen for henholdsvis mænd og kvinder? 

 Hvad er årsagerne til den betydelige forskel i erhvervsfrekvensen mellem landene? 

 Find ved hjælp af statistik fra Danmarks Statistik og/eller Eurostat de nævnte landes 

arbejdsløshedsprocenter. 

 Hvilke tre lande har den laveste arbejdsløshedsprocent, og hvilke tre lande har den højeste 

arbejdsløshedsprocent? 

 Hvad kan være årsager til de forskellige arbejdsløshedsprocenter mellem landene? 

 

3.4 

Rekrutteringsudfordringer 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 

foråret 2017. Undersøgelsens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af 

virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Undersøgelsens hovedkonklusioner er, 

 

 at 70 % af landets virksomheder ikke har haft behov for at rekruttere nye medarbejdere i foråret 

2017. 

 at 24 % af virksomhederne har succesfuldt rekrutteret medarbejdere. 

 at 6 % af landets virksomheder har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye 

medarbejdere. 

 

Samlet set har virksomhederne på landsplan i foråret 2017 forgæves rekrutteret til 15.400 stillinger 

(enten har man måttet opgive at rekruttere eller har besat stillinger med en anden profil). Generelt har 

rekrutteringsproblemet været størst inden for bygge- og anlægsbranchen. 

 

Diskutér, hvad årsagerne kan være til rekrutteringsproblemerne. 

 

Diskutér rekrutteringsproblemernes konsekvenser for de berørte virksomheder og for 

samfundsøkonomien. 
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Diskutér, hvilke politiske initiativer der ville kunne løse problemerne. 

 

3.5 

Udenlandske arbejdere i Danmark 

Inden for det seneste år (2016) har 119.003 polakker, rumænere, litauere og andre østeuropæere haft 

arbejde i kortere eller længere tid i Danmark. Dermed slår antallet af østarbejdere herhjemme igen ny 

rekord. I 2015 arbejdede knap 106.000 østeuropæere i Danmark, og der har derfor været en stigning på 

cirka 13.000 personer. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i 

Beskæftigelsesministeriet.  

Nedenfor ses fordelingen af østarbejderne i 2016. 

 

Oprindelsesland Antal 

Polen 48.655 

Rumænien 26.581 

Litauen 16.586 

Bulgarien 7.917 

Letland 5.902 

Ungarn 4.654 

Slovakiet 3.160 

Kroatien 2.122 

Tjekkiet 1.894 

Estland 1.128 

Slovenien 404 

I alt 119.003 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg 14. december 2016. Beskæftigede 

EU11-borgere i Danmark i 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016 inkl. RUT.  

 

Diskutér fordele og ulemper ved tilstedeværelsen af den udenlandske arbejdskraft i Danmark.  

 

(Diskutér gerne spørgsmålet set ud fra henholdsvis arbejdsgivernes og fagbevægelsens synsvinkel 

samt ud fra et mere neutralt samfundsøkonomisk synspunkt.) 
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4.1 

På baggrund af nedenstående tabel bedes du foretage en sammenligning af skattetrykket i Danmark, 

Sverige, Storbritannien og Tyskland. I denne forbindelse bør du komme ind på forskelle og ligheder i 

finansieringskilder landene imellem. 

 

Skatter og afgifter i % af BNP 

 1960 1970 1980 1990 2000 2015 

Danmark 27,3 38,4 43,0 46,5 49,4 46,6 

Sverige 32,1 37,8 46,4 52,3 51,4 43,3 

England 29,9 36,7 34,8 35,5 36,4 32,5 

Tyskland 35,0 31,5 36,4 34,8 37,5 36,9 

Frankrig 34,9 34,2 40,2 42,0 44,4 45,5 

USA 26,4 27,0 26,4 27,4 29,5 26,4 

OECD totalt 27,7 27,5 30.9 33,0 35,2 38,8 

Kilde: OECD. 

 

4.2 

Ofte diskuteres det blandt politikere og økonomer, om de danske indkomstskatter er for høje, og om 

de bør sænkes. I denne opgave skal du forestille dig, at de danske indkomstskatter (trækprocenten) 

sænkes, og at dette fald ikke finansieres ved at forhøje momsen og andre afgifter eller ved at sænke 

overførselsindkomsterne (bistandshjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, efterløn mv.). Forklar, hvordan 

en sådan skattelettelse vil påvirke følgende økonomiske størrelser i den danske økonomi: 

 

 Arbejdsløshed 

 Betalingsbalance 

 Statsgæld 

 Konkurrenceevne 

 

4.3 

Fra 2006 til 2016 er selskabsskatten i Danmark nedsat fra 28 % til 22 %. Hvad kan formålet med denne 

nedsættelse være, og hvordan vil den lavere selskabsskat påvirke de økonomiske størrelser, som er 

nævnt i spørgsmål 4.2?  

 

4.4 

Der har flere gange været stillet forslag om, at skatte- og afgiftssatser harmoniseres inden for EU-

landene. 

 

Hvilke fordele og ulemper vil det efter din mening indebære, hvis dette forslag følges?  

 

4.5 

Forestil dig, at staten ønsker at øge sine udgifter med 50 mia. kr. uden at forhøje indtægterne 

tilsvarende. 

 

 Hvad kan være årsagen til statens ønske om at øge udgifterne? 

 Beregn ved hjælp af multiplikatoren den samlede virkning af de øgede udgifter (idet du selv 

definerer, hvor stor befolkningens tilbøjelighed til at forbruge og købe importerede varer er). 

 Hvilke andre forhold end de, der indgår i formlen for multiplikatoren, har betydning for 

rigtigheden af den beregnede multiplikatorvirkning? 
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4.6 

I nedenstående tabel ses EU-landenes statsgæld i forhold til BNP. 

 

 
 

 Inddel landene i grupper ud fra størrelsen af statsgælden. Hvad kan årsagerne være til, at nogle 

lande har større statsgæld end andre? 

 Hvordan vil en stor statsgæld påvirke renteniveauet ved optagelse af nye statslån? 

 Diskutér, hvilken betydning en stor statsgæld har for lande med henholdsvis permanent høj 

økonomisk vækst og permanent lav økonomisk vækst. 

 

4.7 

I 2008 underskrev Danmark og Tyskland traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt. Senere er 

traktaten blevet ratificeret af Folketinget, der endvidere i 2015 vedtog lov om anlæg og drift af fast 

forbindelse over Femern Bælt. Danmark bliver eneejer og -operatør af den faste forbindelse. Femern 

Bælt-forbindelsen forventes at ville koste ca. 55 mia. kr., hvortil kommer udgifter til opgradering af vej- 

og jernbaneanlæg for ca. 10 mia. kr. Finansieringen af projektet sker gennem optagelse af lån på de 

internationale markeder, idet den danske stat bliver garant for de optagede lån.  Lånene vil blive 

tilbagebetalt over ca. 40 år ved brugerbetaling. Ca. 4 mia. kr. fremskaffes gennem EU-støtte. 

Igangsættelsen af anlægsarbejdet ventes ifølge Transport- og Bygningsministeriet at kunne ske senest 

i 2019 under forudsætning af nødvendige tyske myndighedsgodkendelse. 

Til anlægsarbejdet er udpeget to store konsortier, hvori indgår en række tyske, franske, hollandske og 

belgiske entreprenørselskaber, men også det danske selskab Peer Aarsleff samt danske Cowi som 

rådgiver. En væsentlig del af den arbejdskraft, der skal anvendes til anlægsarbejdet, må forventes at 

komme fra udlandet. 

Diskutér ud fra relevante forudsætninger og ved anvendelse af relevante teorier de 

samfundsøkonomiske konsekvenser af projektet. Brug gerne figur 4.3 i lærebogen som udgangspunkt 

for diskussionen, der bl.a. skal tage stilling til følgende spørgsmål: 
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 Hvordan påvirkes beskæftigelsen i Danmark generelt og efterspørgslen lokalt på den danske 

side af Femern (Lolland)? 

 Hvordan påvirkes efterspørgslen i Danmark generelt og efterspørgslen lokalt på den danske side 

af Femern (Lolland)? 

 Hvordan påvirkes inflationen? 

 Hvad vil konsekvenserne være for samfundsøkonomien, hvis brugerbetalingen ikke vil kunne 

matche tilbagebetalingen af lånene til projektet? 

 

4.8 

Nedenfor ses en oversigt over, hvilke danske statsejede virksomheder der i de seneste år er blevet 

solgt til private virksomheder. Ud over de virksomheder, der fremgår af oversigten, har staten solgt 

en væsentlig del af sine aktier i energiselskabet Dong til Goldman Sachs og pensionsselskaberne ATP 

og PFA. 

 
 

 Diskutér, hvad årsagerne kan være til, at staten frasælger sine selskaber helt eller delvis. 

 Hvilken betydning kan salgene have for statsfinanserne? 

 Hvilken betydning kan salgene have for beskæftigelsen i Danmark? 
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5.1 

Redegør for begrebet pengepolitik. 

 

5.2 

Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen. 

 

5.3 

Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har der blandt politikere og økonomer lydt krav til bankerne 

om, at bankernes kapitalgrundlag skulle styrkes. 

 

 Hvad menes der med, at kapitalgrundlaget skal styrkes? 

 Hvilken indvirkning får skærpede kapitalkrav til bankerne for deres pengeskabende evne? 

 

5.4 

Inden for EU er mange fortalere for, at lovgivningen over for de finansielle institutioner, herunder 

bankerne, skal harmoniseres. 

 

 Hvad menes der i denne sammenhæng med ordet harmonisering? 

 Hvad kunne i forhold til bankerne være eksempler på harmonisering? 

 Diskutér begrebet ”kapitalens frie bevægelighed” i forbindelse med harmonisering. 

 

5.5 

Inflationen i euro-området har de senere år ligget betydeligt under målet på ca. 2 %. ECB har i 2013-16 

søgt at forøge inflationen, så den nærmer sig 2 % i euro-området. 

 

 Inddrag de forskellige inflationstyper, og diskutér, hvorfor inflationen er så lav i disse år. 

 Hvad er forklaringen på, at man i ECB har et mål for inflation på ca. 2 %? 

 Hvilke midler kan ECB tage i brug for at øge inflationen? 

 Hvorfor kan den lave inflation være bekymrende for landenes økonomi? 

 

5.6 

Når inflationen over en periode går fra at være positiv til negativ, taler man om deflation.  

 

 Hvad er forklaringen på, at priserne på produkter generelt falder?  

 Hvorfor er det vanskeligt gennem pengepolitik at imødegå inflation?  

 Hvilken anden form for økonomisk politik er der behov for at anvende i tilfælde af deflation? 

 

5.7 

Hvad er forskellen mellem et pengeløst samfund og et kontantløst samfund? 

 

5.8 

Hvad sker der med pengemængden, når Nationalbanken opkøber obligationer? 

 

5.9 

Hvilken sammenhæng er der (alt andet lige) mellem rente og opsparing? 
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5.10 

Redegør kort for penge- og kapitalmarkedets vigtigste funktioner. 

 

5.11 

På hvilken måde vil du forvente, at følgende forhold påvirker efterspørgselskurven efter penge i et 

rente-/ pengediagram? 

 

 Et fald i obligationsrenten. 

 Et fald i prisniveauet. 

 Generel overgang fra ugeløn til månedsløn. 

 BNP i faste priser stiger. 

 Husholdningernes stigende usikkerhed om fremtidige indtægter og udgifter. 

 En generel stigning i den forventede fremtidige rente. 

 

5.12 

Kommenter rigtigheden af følgende udsagn: 

 

 Inflation skyldes, at der er for mange penge i omløb. 

 En falsk 500-kroneseddel kan også være 500 kr. værd. 

 Danske virksomheder, som har optaget lån i amerikanske dollars, påføres et tab, når den 

danske krone taber værdi i forhold til dollaren. 

 

5.13 

Hvilke faktorer bestemmer henholdsvis udbud og efterspørgsel efter en valuta? 

 

5.14 

Forestil dig, at mange danske virksomheder, der plejede at købe deres råvarer i UK, begynder at købe 

råvarerne i Tyskland i stedet. 

 

 Hvad kan være forklaring på denne omlægning af købene? 

 Hvilken virkning vil det have for økonomien i henholdsvis UK og Tyskland? 

 Kan det have en indvirkning på den danske produktion? 

 

5.15 

Redegør for, hvilke faktorer der er bestemmende for renten. 

 

5.16 

Ifølge boliga.dk kostede en lejlighed på Frederiksberg og i Gentofte henholdsvis 44.153 kr. og 45.193 

kr. pr. m2 i foråret 2016. Hvad må man forvente, der vil ske med priserne, hvis renten falder? Diskutér 

konsekvenserne af dit svar. 

 

5.17 

Flere taler i 2017 om en igangværende ‘boligboble’ i bl.a. København, hvor man løbende ser 

betragtelige stigninger i priserne på boliger.  

 

 Hvad kan de samfundsøkonomiske konsekvenser være ved en boligboble? 

 Hvad kan lovgiverne gøre, hvis de ønsker at afværge en boligboble? 
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5.18 

Med udgangspunkt i figur 5.8 bedes du redegøre for både fordele og ulemper ved: 

 

 Fri valutakursflydning 

 Styret valutakursflydning 

 Fastkurssystem 

 Valutaunion  

 

5.19 

Med baggrund i nedenstående notits fra Politiken 16/3-2016 bedes du overveje følgende: 

 

 Hvad er formålet for ECB med rentesænkningen?  

 Hvilken betydning vil den lave rente alt andet lige have for folk med opsparinger, fx 

pensionister?  

 Hvilken betydning vil den lave rente alt andet lige have for kursen på euro?  

 

Den europæiske økonomi er fanget i slæbesporet, og det får Den Europæiske Centralbank til at give 

yderligere stimulus. Det sker i form af en rentesænkning og en opgradering af det eksisterende 

stimulusprogram. ”For få år siden ville ingen have troet det muligt. Men nu er det en realitet”, skriver 

cheføkonom i Sydbank Jacob Graven om ECB's nyeste træk. ”Den Europæiske Centralbank sænker sin 

rente til minus 0,4 procent fra minus 0,3 procent. Dermed er der sat nye bundniveauer for renten i 

Eurozonen. Samtidig udvides obligationsopkøbene, der skal holde renterne lave og sende penge til bankerne, 

til 80 milliarder euro om måneden. Tidligere lød det beløb på 60 milliarder euro.” 

 

5.20 

Med udgangspunkt i nedenstående tale af nationalbankdirektør Lars Rohde bedes du vurdere, hvilke 

bånd fastkurspolitikken over for euroen lægger på den økonomiske politik i Danmark. Du kan 

eventuelt tage udgangspunkt i kapitel 1.5 i lærebogen: 
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Kilde: Tale holdt af Lars Rohde ved Danske Bank Markets Event New York City 20/4-2017. 
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6.1 

Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 

 

6.2 

Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske 

bestræbelser for at forbedre virksomhedernes konkurrence i et givet land, samt redegør for forskelle og 

ligheder imellem disse politikker. 

 

6.3 

Forklar, hvilke poster på betalingsbalancen og kapitalbalancen (jf. figur 6.2 i bogen), der påvirkes af 

følgende transaktioner: 

 

 Et dansk trykkeri køber en trykmaskine i Tyskland for 2 mio. kr. Leverandøren giver tre 

måneders kredit på hele beløbet 

 I dag. 

 Om tre måneder. 

 Et dansk rederi køber sig ind i en containerterminal i Nigeria for 600 mio. kr. Pengene betales 

kontant til sælger, som bor i London. 

 Nationalbanken tager et treårigt lån hos ECB på 300 mio. euro (kurs 1 euro = 7,46 danske 

kroner). 

 ATP køber for 100 mio. kr. amerikanske aktier på børsen i New York. Aktierne betales kontant. 

 

6.4 

Tabel 6.1 viser, hvordan verdenshandelens fordeling mellem de vigtigste aktører har ændret sig. 

 

 Hvilken udvikling i samhandelen er tallene udtryk for? 

 Hvilke faktorer har henholdsvis fremmet og hæmmet denne udvikling – måske især i de senere 

år? 

 Hvilken rolle har WTO/GATT spillet i ovennævnte sammenhæng? 

 

6.5 

Følgende faktorer påvirker danske virksomheders konkurrenceevne og afsætningsmuligheder. 

Kommentér kort, i hvilket omfang de er styret fra udlandet, fra Danmark eller begge dele. 

 

 Råvarepriser 

 Det danske renteniveau 

 Lønniveauet 

 Efterspørgslen i udlandet 

 Kursen på den danske krone 

 

6.6 

Nævn tre eksempler på lande, som har absolutte fordele over for andre lande på specifikke produkter. 

 

 

6.7 

Forklar, hvorfor international handel tenderer mod at udjævne forskellene mellem priserne på 

produktionsfaktorerne imellem landene. 
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6.8 

Smiths og Ricardos teorier om gevinsterne ved frihandel har i dag vundet almen anerkendelse. Hvorfor 

forsøger mange lande alligevel at lægge begrænsninger på den frie varehandel? 

 

6.9 

Vurdér følgende udsagn: ”Et land, hvis befolkning sulter, burde ikke producere diamanter og 

champagne til eksport, men burde i stedet producere flere fødevarer.” 

  

6.10 

Hvorfor er arbejdskraften forholdsvis immobil internationalt set? 

 

6.11 

Giv eksempler på barrierer, der begrænser de internationale investeringer (FDIs): 

 

 Lovgivningsmæssigt 

 Samfundsøkonomisk 

 Virksomhedsøkonomisk 

 Psykologisk  

 

6.12 

Nedenstående tabel viser arbejdsproduktiviteten for to varer i to lande. 

 

Produktion pr. mand pr. dag 

 Ris antal kg Sko antal par 

Land A 10 1000 

Land B 15 1200 

 

a) Beregn, hvilket land der har en komparativ fordel i risdyrkning, og hvilket land der har i 

skoproduktion. 

b) Beregn da den daglige produktion af begge varer i de to lande, idet det antages, at 

arbejdsstyrken i begge lande er på 1000 mand, hvoraf 500 laver sko og 500 dyrker ris. 

c) Det antages, at handelen mellem landene nu bliver givet fri, således at det land, der har en 

komparativ fordel i risdyrkning, specialiserer sig 100 % heri, mens det andet land, der har en 

komparativ fordel i skoproduktion, producerer netop så mange sko, at de to landes samlede 

skoproduktion fra spørgsmål b fastholdes, mens resten af ressourcerne bruges til risdyrkning. 

Beregn produktionen af ris og sko under disse forudsætninger.  

 

Du kan bruge nedenstående skema til dine beregninger i spørgsmål b og c. 

 

 Produktion FØR handel åbnes Produktion EFTER handel åbnes 

 Ris antal kg Sko antal par Ris antal kg Sko antal par 

Land A     

Land B     

Samlet 

produktion 
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6.13 

Danmark står i de kommende år over for et demografisk problem, idet antallet af personer i den 

erhvervsaktive aldersgruppe vil falde i forhold til de ikke-erhvervsaktive (børn, unge og ældre). 

Samtidig mangler erhvervslivet allerede arbejdskraft inden for en række af de erhvervsfaglige og 

højtuddannede professioner. Desuden mener nogle danskere, at indvandringen kan true 

sammenhængskraften i den danske befolkning, idet en del af indvandrerne ikke tilhører samme 

kulturkreds som de etniske danskere. 

 

Man har ofte diskuteret, hvorvidt vandring af arbejdskraft mellem landene i f.eks. EU medfører et tab 

af kompetencer (brain drain) eller en tilførsel af kompetencer (brain gain) til Danmark. 

 

 Vurdér med udgangspunkt i nedenstående bilag, hvorvidt vandringerne (ind og ud af 

Danmark) alt andet lige vil medvirke til at løse det demografiske problem. 

 Vurdér med udgangspunkt i nedenstående bilag, hvorvidt vandringerne (ind og ud af 

Danmark) alt andet lige vil medvirke til at løse det uddannelsesmæssige problem. 

 I figurerne ses udelukkende på den erhvervsmæssigt aktive indvandring. Kan man ud fra figur 

6 afgøre, om sammenhængskraften er truet? 

 Vurdér ud fra bilagene, om der er tale om et brain drain eller et brain gain. 
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Kilde: Brain Drain eller Brain Gain? DEA 2016. 

 

 
Kilde: DEA, Brain drain or brain gain. 
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6.14 

På baggrund af nedenstående resumé og figur fra Tænketanken Europa bedes du besvare følgende 

spørgsmål: 

 

 Hvorfor har globaliseringen bidraget til at øge velstandsniveauet i EU? 

 Hvorfor er protektionistiske holdninger for øjeblikket på vej frem til trods for de økonomiske 

fordele, som globaliseringen har medført? 

 Hvorfor skaber USA’s kursskifte på handelsområdet øgede muligheder for EU? 

 Hvorfor ser danskerne generelt mere positivt på globaliseringen end befolkningerne i det 

øvrige EU?  
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Kilde: EU som handelsstormagt kan skaffe global gevinst, Tænketanken Europa, Notat 29/5-2017 

 

 

6.15 

Den amerikanske præsident Donald Trump har lovet sine vælgere at genskabe job i mineindustrien og 

i den arbejdskraftsintensive industriproduktion. 

 

Med udgangspunkt i nedenstående graf bedes du analysere: 

 

 Hvorfor har erhvervsstrukturen ændret sig i de udviklede lande og i mellem- og 

højindkomstlandene? 

 Er det realistisk at vende udviklingen, så de rige lande får genskabt arbejdspladser og 

produktion i mine- og industrifagene? 
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Kilde: The Economist, 14/1-2017. 
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7.1 

Forklar indholdet i Bretton Woods-systemet. 

 

7.2 

Hvad er formålet med WTO? 

Undersøg ud fra WTO’s hjemmeside, hvad den aktuelle status for Doha-runden er. 

 

7.3 

Hvilke hovedopgaver har henholdsvis IMF og IBRD? 

 

7.4 

Hvordan påvirkes et lands valutakurs af følgende faktorer: 

 

 Et underskud på betalingsbalancen 

 En renteforhøjelse 

 En forventning om en højere indenlandsk inflation sammenlignet med udlandet 

 

7.5 

Hvad er formålet med G7/8- og G20-møderne, og hvilke spørgsmål bliver diskuteret på møderne? 

 

7.6 

I lærebogens afsnit 7.4.1 nævnes, at EU-samarbejdet bygger på fire institutioner. Hvilke? 

Hvilke andre centrale institutioner bør nu også nævnes (se f.eks. Lissabon-traktaten art. 13, TEU)? 

 

7.7 

Med udgangspunkt i lærebogens figur 7.3 bedes du forklare, hvor langt EU’s medlemslande er kommet 

i integrationsprocessen. 

 

7.8 

Hvad var det oprindelige formål med EU’s fælles landbrugspolitik, og hvilke problemer står EU i dag 

over for med den fælles landbrugspolitik? 

 

Ved hjælp af www.statistikbanken.dk og EU Budget, Financial Report bedes du finde ud af, hvor 

mange procent EU’s fælles landbrugspolitik har udgjort af EU’s samlede udgifter i de seneste 10 år. 

 

7.9 

Forklar indholdet i og formålet med Det Indre Marked. 

 

7.10  

Forklar indholdet i og formålet med Den Økonomiske og Monetære Union. 

 

7.11 

Hvilke EU-lande deltager i dag i eurosamarbejdet, og hvilke fordele og ulemper er der ved at være et 

euroland? 

 

7.12 

Med udgangspunkt i de økonomiske/politiske midler, som bogen nævner i afsnit 1.6, bedes du forklare, 

på hvilke områder Danmark i dag selv kan udforme sin økonomiske politik, og på hvilke områder 

vores EU-medlemskab lægger bindinger på den økonomiske politik. 

http://www.statistikbanken.dk/
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7.13 

Hvad er den aktuelle status på de igangværende forhandlinger om Storbritanniens udtræden af EU 

(‘BREXIT’)? 

 

7.14 

Med udgangspunkt i følgende kilder bedes du redegøre for, hvordan udsigterne for 

verdensøkonomien – med særlig henblik på USA og euroområdet – vurderes aktuelt og på kort sigt: 

 

 Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, seneste udgave, ”Aktuelle økonomiske og 

monetære tendenser” (www.nationalbanken.dk). 

 De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, seneste halvårsrapport (www.dors.dk). 

 

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de to kilders vurderinger? 

 

http://www.nationalbanken.dk/
http://www.dors.dk/
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8.1 

Hvad forstås ved konjunkturer og konjunkturbevægelser (herunder forskellene mellem høj- og 

lavkonjunktur)? 

 

8.2 

Med udgangspunkt i lærebogens figur 8.1 bedes du beskrive og kommentere udviklingen i OECD-

landenes vækst i perioden 2001-2012.  

 

Ved hjælp af www.statistikbanken.dk bedes du undersøge, hvordan væksten i OECD-landene har 

udviklet sig siden 2012. 

 

8.3 

Forklar, hvordan henholdsvis den klassiske teori og John Maynard Keynes ser på statens rolle i 

samfundsøkonomien. 

 

8.4 

Med udgangspunkt i figur 8.3 bedes du forklare, hvordan vare- og tjenestemarkedet og 

arbejdsmarkedet påvirker hinanden. 

 

8.5 

Forklar, hvordan keynesianere og nyliberale ser på økonomien i dag. 

 

8.6 

Forklar, hvad den klassiske Phillipskurve (figur 8.4) siger om sammenhængen mellem inflation og 

arbejdsløshed. 

 

Find tal i www.statistikbanken.dk for den danske inflation og arbejdsløshed gennem de sidste 10 år, 

og tegn en Phillipskurve for Danmark i denne periode. 

 

8.7 

Hvilken økonomisk politik kan anvendes, hvis man vil bekæmpe en økonomisk lavkonjunktur?  

Hvilke begrænsninger er der på statens muligheder for at føre en konjunkturregulerende økonomisk 

politik? (Du bør bl.a. inddrage afsnit 7.4 i din besvarelse.) 

 

8.8 

Hvad menes der med henholdsvis en lukket og en åben økonomi? 

 

Find i www.statistikbanken.dk en tabel, der viser ‘Bruttonationalproduktets anvendelse til forbrug og 

investering, samt importkvoten’, og find de tre lande med henholdsvis de største og de mindste 

importkvoter for de sidste 10 år. 

 

Hvilke økonomiske udfordringer er der forbundet med at være en (lille) åben økonomi som Danmark? 

 

8.9 

Diskutér følgende udsagn med inddragelse af afsnit 8.2.3: 

 

”Både i Europa og Japan trykker centralbankerne stadig penge i højt tempo [...] Den primære effekt af 

denne pengeskabelse er lave renter og undertrykt volatilitet […] Så længe, inflationen holder sig i ro, 

vil dette sandsynligvis fortsætte. Det gør den ikke for evigt, men indtil videre er den manglende 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
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inflation den helt store overraskelse i 2017. Selv om der bliver skabt job, er lønstigningerne bremset op 

i både USA og Europa, og oliepriserne er faldet med 20 pct. Det skal nok holde seddelpressen i gang i 

hvert fald året ud”. (BØRSEN 30/6-2017). 

 

8.10 

Nævn nogle eksempler på markedssvigt og politiksvigt. Hvorfor er det så svært at undgå politiksvigt? 

 



 

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 

 
 

 Copyright © Forfatterne og Nyt fra samfundsvidenskaberne 

 

9.1 

Med udgangspunkt i nedenstående artikler bedes du forklare følgende: 

 

 De vigtigste årsager til finanskrisen 

 De vigtigste konsekvenser af krisen 

 Hvilke hjælpepakker nævnes i artiklerne? 

 Hvad forstås ved hhv. neoliberalistiske teorier og Keynesianisme? 

 På hvilke områder har den globale økonomi ændret sig de seneste 25 år, og hvilke 

konsekvenser har disse ændringer medført? 

 Hvilke udfordringer står de ‘udviklede’ økonomier over for i dag? 

 

 

Finanskrisen, krise i det internationale finanssystem, der begyndte i 2007, og som af mange 

økonomer er blevet karakteriseret som den værste krise siden Verdenskrisen i 1930'erne. 

Begyndelsen af 2000-t. havde i Vesten været præget af økonomisk højkonjunktur, i høj grad 

drevet af stigende ejendomspriser, ikke mindst i USA, som igen blev næret af bankernes villighed 

til at låne penge ud med høj risiko. 

Bankernes udlånspolitik var præget af den deregulering af finansmarkederne, som havde 

fundet sted siden 1980'erne. Efterhånden blev et større antal låntagere imidlertid ude stand til at 

tilbagebetale deres lån; antallet af tvangsauktioner gik i vejret, og ejendomspriserne begyndte at 

falde. 

I 2007 måtte den britiske bank Northern Rock nationaliseres for at undgå en kollaps. I efteråret 

2008 gik den gamle amerikanske investeringsbank Lehman Brothers konkurs. Det sendte 

chokbølger gennem finansverdenen, og en række andre finansinstitutioner gik enten ned eller 

måtte reddes af regeringerne med rekordstore hjælpepakker, såkaldte "bailouts". 

Krisen førte til, at bankerne generelt blev mere uvillige til at låne penge ud, hvilket gjorde det 

vanskeligt for det øvrige erhvervsliv at fungere normalt, ligesom ejendomsmarkedet kom ud i en 

stor krise. Den vestlige verdens økonomi kom ud i en afmatning, der flere steder førte til en alvorlig 

recession, især i 2009. Arbejdsløsheden steg, og den generelle økonomiske aktivitet faldt mærkbart. 

Gældskrisen, som har ramt flere sydeuropæiske lande, USA m.fl., kan ses som en følge af 

finanskrisen, herunder behovet for statslig finansiel støtte til banksektoren. Men dertil kom øgede 

offentlige udgifter og færre indtægter i forlængelse af krisen. 

En type af reaktion på krisen bestod i, at man blev mere kritisk over for de neoliberalistiske 

økonomiske teorier, og at keynesianismen atter kom i fokus som en løsningsmodel. Alene i sidste 

kvartal i 2008 opkøbte de amerikanske og europæiske centralbanker for 2,5 billioner dollars gæld, 

både offentlig og privat. Der er uenighed om graden af offentlig intervention i relation til 

konsekvenserne af økonomiske kriser. 

Hjælpepakkerne var kontroversielle, idet mange vurderede, at der ikke var blevet gennemført 

tilstrækkelige politiske reformer, der skulle forhindre finansinstitutionerne i at falde tilbage til den 

praksis, der havde ført til krisen. 

I USA førte hjælpepakkerne til, at Tea Party-bevægelsen, der var afvisende over for statslig 

indblanding i økonomien, blev etableret i 2009, og på længere sigt til at Occupy Wall Street-

bevægelsen, som indledte sine protester mod finansverdenen og den økonomiske ulighed, fik en 

betydelig tilslutning i 2011.  

Global økonomisk usikkerhed kan have negativ økonomisk indvirkning på de fleste landes 

økonomier. 

Kilde: www.denstoredanske.dk. 

 

http://www.denstoredanske.dk/
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Finanskrisen: Årsag og virkning 

Af Jeppe Christiansen, adm. direktør for Maj Invest 

 

Den globale økonomi har de sidste 25 år ændret sig fundamentalt. De kommunistiske regimer i Europa er 

brudt sammen og erstattet af demokrati og traditionel markedsøkonomi. I Kina har man valgt at deltage på 

markedsmæssige konkurrencevilkår i den globale økonomi. Internettet har udbredt kommunikation og 

samhandel, på en måde ingen havde troet. International handel og investering på tværs af grænser er forøget 

i et omfang, kun få havde forventet. Alle disse ændringer har kun været mulige at binde sammen, fordi vi 

har en global markedsøkonomi, hvor kapital og varer flyder mere frit end tidligere. Det har givet vækst og 

fremgang særligt i verdens fattigste lande.  

 

De sidste fem år har Europa og USA været præget af en finanskrise, som i realiteten er en 

nødvendig korrektion. Privatforbruget i Europa og USA er for højt og uholdbart på lang sigt. Det 

har været finansieret i en stor udstrækning af låntagning, og derfor har krisen fået navnet 

finanskrisen. Den er ikke skabt af bankerne, men derimod af det simple forhold, at vi i USA og 

Europa har for stort forbrug både privat og offentligt.  

Vi har aldrende befolkninger, og vores konkurrenceevne er blevet matchet af de nye 

fremstormende økonomier. Dette har udløst tab, som i sidste ende lander i banksystemet. Dermed 

bliver det første krisetegn, man får øje på, at bankerne kommer i problemer.  

Det tjener intet formål at diskutere skyld. Finanskrisen og den samfundsøkonomiske krise er 

en uundgåelig korrektion i en verden, der er omskiftelig, hvor nye lande sparer op, investerer og 

bliver konkurrencedygtige med Kina, Indien, Brasilien, Mexico, Indonesien osv. i spidsen.  

Bankerne har bevilget udlånene, men det er os alle – borgere og virksomheder – der har 

hjemtaget lånene. Det er os alle sammen, der har truffet de beslutninger, som har udløst krisen. 

De sidste fem år har Europa og USA været præget af en finanskrise, som i realiteten er en 

nødvendig korrektion. Privatforbruget i Europa og USA er for højt og uholdbart på lang sigt. Det 

har været finansieret i en stor udstrækning af låntagning, og derfor har krisen fået navnet 

finanskrisen. Den er ikke skabt af bankerne, men derimod af det simple forhold, at vi i USA og 

Europa har for stort forbrug både privat og offentligt.  

Vi har aldrende befolkninger, og vores konkurrenceevne er blevet matchet af de nye 

fremstormende økonomier. Dette har udløst tab, som i sidste ende lander i banksystemet. Dermed 

bliver det første krisetegn, man får øje på, at bankerne kommer i problemer.  

Det tjener intet formål at diskutere skyld. Finanskrisen og den samfundsøkonomiske krise er 

en uundgåelig korrektion i en verden, der er omskiftelig, hvor nye lande sparer op, investerer og 

bliver konkurrencedygtige med Kina, Indien, Brasilien, Mexico, Indonesien osv. i spidsen.  

Bankerne har bevilget udlånene, men det er os alle – borgere og virksomheder – der har 

hjemtaget lånene. Det er os alle sammen, der har truffet de beslutninger, som har udløst krisen. 

 

 

En brat opvågning 

Det er værd at hæfte sig ved, at dygtige politikere, dygtige embedsmænd og dygtige 

nationalbankdirektører har sikret, at krisen ikke har udviklet sig til en økonomisk depression. Vi 

har fået en brat opvågning til en ny verden, og konkurrencen er skærpet, men vi har undgået et 

sammenbrud.  

Det er utroligt positivt, at det er lykkedes ved brug af bankgarantier, pengepolitik og 

finanspolitik at sikre den globale økonomis stabilitet. Midt i denne krise, som har fået navnet 

finanskrisen, er der desværre gået ”sport” i at finde de skyldige. Finanssektoren har fået prædikat 

af at være årsag til hele miseren. Dette er ganske enkelt forkert.  
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Kapital og arbejdskraft er de to ingredienser, der skal til at skabe produktion, indkomst og 

dermed velstand. I det meste af Europa har vi de sidste 200 år set en stor økonomisk fremgang, 

som er baseret på etablering af folkeskole og uddannelse for alle samt oprettelse af et effektivt 

bankvæsen.  

Når borgerne får bedre uddannelse, bliver produktiviteten højere, og når kapitalen kan flyde 

frit fra de, som sparer op, til de entreprenører, som sætter nyt i gang, så får man økonomisk vækst 

i samfundet. Etablering af folkeskole og etablering af en professionel finanssektor i starten af 1800-

tallet er formentlig starten på udviklingen af den velstand, vi kender i dag.  

 

[...] 

 

I Japan har man været i 25-års krise, fordi hele finanssektoren er domineret af få store 

ukonkurrencedygtige banker, som er både statsstyrede og overregulerede. I Kina fungerer 

bankerne slet ikke. Man finansierer stadigvæk kolossale opbygninger af motorveje, jernbaner og 

broer og sågar hele millionbyer, som står øde hen. Det største spild af kapital i verdenshistorien 

sker i disse år i Kina.  

Staten har via bankpakker garanteret banksystemet. Dette har … sikret, at den almindelige 

borger med et indskud i en bank ikke har mistet sine penge. Bankens aktionærer har tabt, og 

borgerne er gået fri, hvilket må siges at være fair.  

I realiteten har staten gjort det rigtig godt, fordi staten ved hjælp af bankpakker vedtaget af et 

bredt flertal i folketinget har tjent 10 mia. kr. på at redde bankerne. Med andre ord en meget 

veludført gerning. Banksektoren har nu været igennem en nødvendig tilpasning. 

Markedsmekanismerne har klaret det meste, og i realiteten er regulering ikke påkrævet. 

 

9.2 

Med udgangspunkt i tabel 9.1 bedes du sammenligne og forklare de forskellige vækstrater i: 

 

 De ‘udviklede’ økonomier USA, Japan og Danmark i perioden 1960-1982. 

 Disse tre lande på den ene side og de tre ‘nye’ økonomier i perioden 1982-2011. 

 

9.3 

En række af de ‘nye’ økonomier har oplevet et fald i deres vækstrater. Det skyldes blandt andet de 

meget svingende priser på olie. 

 

Et af disse lande er Brasilien. Redegør på baggrund af nedenstående link for udviklingen i Brasiliens 

økonomi. 

 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Brasilien.pdf 

 

9.4 

Med udgangspunkt i tabel 9.2 og dit kendskab til den økonomiske udvikling i de pågældende lande 

bedes du forklare årsagerne til svingningerne i ledigheden: 

 

 mellem de viste tidsperioder 

 mellem de viste lande 

 

 

 

 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Brasilien.pdf


 

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 

 
 

 Copyright © Forfatterne og Nyt fra samfundsvidenskaberne 

 

9.5 

Med udgangspunkt i figur 9.2 bedes du: 

  

 redegøre for udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden siden 2005 i de viste lande.  

 sammenholde denne udvikling med de øvrige indikatorer for udviklingen i de pågældende 

lande (se f.eks. tabel 9.5 og 9.6). 

 

9.6 

Med udgangspunkt i tabel 9.3 og ud fra dit kendskab til den økonomiske udvikling i perioden 1960-

2012 bedes du redegøre for og vurdere svingningerne i forbrugerprisstigningerne: 

 

 mellem de viste tidsperioder 

 mellem de viste lande 

 

9.7 

På baggrund af nedenstående tabel bedes du beskrive, hvor meget DØR har justeret sin prognose 

med i forhold til tabellen i opgave 9.6, samt beskrive udsigterne for dansk økonomi frem til 2025. 

 

 
Kilde: Dansk økonomi forår 2017, Det økonomiske Råd. 

 

9.8 

Med udgangspunkt i nedenstående oversigt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over prognoserne 

fra diverse institutioner bedes du give:  

 

 En beskrivelse og vurdering af de danske økonomiske udsigter ud fra udvalgte nøgletal. 

 En vurdering af, om udsigterne alt andet lige er blevet mere optimistiske eller pessimistiske i 

løbet af den periode, hvor prognoserne er blevet offentliggjort? 
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9.9 

Med udgangspunkt i nedenstående nyhedsbrev fra Danske Bank bedes du analysere og vurdere: 

 

 Formålet med og de mulige positive og negative virkninger af investeringspakken på 300 

mia. euro. 
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 Hvad kan Juncker have ment med bemærkningen om, at EU skulle bruge fleksibiliteten i 

Stabilitets- og vækstpagten uden at ændre på essensen (the essentials) i pagten? 

 Hvad kan have været baggrunden for bemærkningen? 

 

 

New EC President to support growth and soften future troika programmes 

 

European Commission to support growth and reflect on form of troika programmes 

 The soon to be European Commission president, Jean-Claude Juncker, has today come with 

some interesting statements while speaking at the European Parliament in Strasbourg.  

 Juncker stated that the Commission will propose a three-year, EUR300bn investment 

package (public and private) by February. The public part of program would draw on 

European Investment Bank.  

 Furthermore Juncker said that Europe should make use of flexibility in stability 

pact without changing the pact "in its essentials".  

 Future troika programmes could be altered in a way to "make it more democratic, more 

parliamentary, more political" 

 

Our view: A more balanced approach to austerity in the future 

 On the growth indicatives there are no details but based on the headline figure which 

amounts to roughly 3% of euro area GDP it would definitely constitute a positive boost.  

 Equally importantly is flexibility in the stability pact. Fiscal austerity has been a significant 

drag on growth in recent year and with most of the belt-tightening having been implemented 

in many member states this drag is set to fade significantly.  

 It appears that persistent concerns on the high unemployment could result in an increased 

growth focus from the Commission. Hence, more support to the Hollande/Renzi strategy.  

 On the troika programmes it also interesting that the Commission headed by Juncker is likely 

to pay more attention to the negative implication for the people. Juncker should be an expert 

on this as he has been heading the Eurogroup meetings which has monitored the 

programmes. As the last countries are exiting these programmes there voice is also likely to 

be more significant in this debate.  

 This is a needed debate and today's comment suggest that the critique from for instance 

the IMF on the negative impact on growth from austerity will have implications for how 

programmes will be designed in the future.  

 

Kilde: Danske Bank Research, 15/7-2014 

Note: Ved ordet ‘troika’ forstås et fælles arrangement mellem IMF, EU og ECB. 

 

9.10 

Det antages, at der i et land bliver gennemført offentlige besparelser på bygning af nye veje, skoler, 

hospitaler og lignende. for at nedbringe underskuddet på statens finanser. 

 

 Redegør for, hvordan dette vil påvirke følgende størrelser: 

- produktionen og indkomsten 

- beskæftigelsen 

- betalingsbalancens løbende poster 

- renteniveauet 
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 Redegør for virkningerne, hvis det samme beløb blev sparet ved nedsættelse af 

folkepensionen og arbejdsløshedsdagpengene.  

 

9.11 

Den europæiske Centralbank (ECB) har iværksat en quantitative easing, dvs. et massivt opkøb af især 

statsobligationer fra eurolandene. Målet er at opkøbe for mindst 60 mia. euro papirer hver måned 

indtil efteråret 2016. Redegør for, hvordan opkøbene kan tænkes at påvirke følgende økonomske mål: 

 

 Økonomisk vækst 

 Lav arbejdsløshed 

 Socialudligning 

 Stabile priser (dvs. en inflationsrate på højst 2 %) 

 

9.12 

Alt andet lige burde en stigende beskæftigelse medføre et stigende BNP. Som det fremgår af 

nedenstående graf, har det ikke været tilfældet i den seneste berørte periode i nedenstående graf. 

 

Angiv mulige årsager hertil. 

 

 
 




