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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. 

 

 

 


