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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 
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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? 

 


