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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. 
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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. 

 

 


