
Kapitel 1 – Den økonomiske udvikling  
Mål for økonomisk politik Fem mål:  

1. Den økonomiske vækst  
2. Inflation  
3. Ledighed 
4. Betalingsbalancen  
5. De offentlige finanser  

1. Økonomisk vækst • Måler, hvor meget den samlede værdiskabelse stiger  
• Jo højere, des rigere  
• Måles som %-vis ændring i BNP i faste priser fra år til år  

Faste priser • Renset for inflation  
• Ser kun på den mængdemæssige udvikling  

Recession  • Negativ økonomisk vækst – BNP er faldende  
Potentielle BNP  • Hvad BNP ville have været, hvis økonomien havde 

været i ligevægt  
• Dvs. alle ressourcer bliver fuldt udnyttet  
• Økonomien ikke er overophedet  
 

2. Inflation  
 
Fordele ved moderat inflation:  

1. nemmere at opnå nødvendige ændringer i 
de såkaldte relative priser og relative 
lønninger.  
• Overefterspørgsel på faglærte  
• Overudbud af ufaglærte  
• Markedsmekanismen siger: faglærtes 

løn bør stige ift. Ufaglærte fx 3% og 1% 
2. Inflationsmål på 0 kan betyde en så stram 

økonomisk politik, at prisen bliver en 
uacceptabel høj ledighed  

 

• Den %-vise stigning i prisniveauet  
• Først en stigning, når priserne stiger periode efter 

periode = vedvarende stigning 
• Normalt stigende priser (fx lønstigninger = løninflation) 
• Kan opgøres i forbrugerprisindeks, nettoprisindeksog 

EU-harmoniseret prisindeks  
 

Den Europæiske Centralbanks målsætning for 
inflationsudviklingen:  

• Lige under 2% - ikke 0% 



 
DREAM  

• Baseret på langsigtet økonomisk teori  
• Antages at priser og lønninger tilpasser 

sig, så samfundsøkonomien er i ligevægt  
 

• Bl.a. udviklingen i det potentielle BNP 

Kapitel 2 – Nationalregnskab og værdiskabelse  
Værditilvækst  
 
Opgøres i forskellige prisniveauer:  

1. bruttoværditilvækst  
2. bruttofaktorindkomsten  
3. bruttonationalprodukt  

• Opgørelsen af et lands samlede værdiskabelse og 
indkomst  

 
Beregnes:  

• Forskellen mellem dét, som virksomhederne sælger 
deres varer for (omsætningen/produktionsværdien) og 
virksomhedernes omkostninger til råvarer og 
vedligeholdelses (forbrug i produktionen)  

1. Basispriser og BVT  Basispriser:  
• Priser, hvor der ikke er tillagt moms og andre afgifter  
• Fratrukket varetilskud (fx til medicin)  
• Værditilvækst opgjort i basispriser = BVT 

(bruttoværditilvæksten) 
 

BVT = produktionsværditilvækst – forbrug i produktionen 
2. Faktorpriser og BFI  Faktorpris:  

• Produktionsskatter netto, fratrukket basisprisen 
• Priserne renset for alle former for moms, afgifter og 

tilskud  
• Værditilvækst i faktorpris = BFI (bruttofaktorindkomst   
• Lønninger og overskud i produktionen  

 
BFI = Løn + overskud + afskrivninger  

Produktionsskatter • Afgifter og tilskud, som ikke kan henføres direkte til 
den enkelte vare  



 
C + T + S  = Y = C + I + G  

 
For at løse ligningen, kan C trækkes fra på begge sider:  

S + T = I + G  
Eller:  

S + (T – G) = I  
 

Opsparingen = investeringerne 
 

• Højre side angiver den private sektors faste 
bruttoinvesteringer  

• Venstre side angiver den samlede opsparing 
• Den private opsparing (S) er suppleret af den opsparing 

i den offentlige sektor (hvis skatteindtægter er større 
end udgifter) 

• Virksomheder kan nu finansiere investeringer via. 
husholdningernes opsparing el. via. offentlig opsparing  

Økonomisk kredsløb INKL. Udland  

 
1. Husholdningerne - indkomstsiden  

 
Forbrugsvarer købt i indland = 𝐶!" 
 

• Husholdningerne kan nu fordele forbruget på varer 
købt i indlandet og på importvarer  

Samlede forbrug:  
𝐶 = 𝐶#$ + 𝐶% 



TFP = totalfaktorproduktiviteten • Viser, hvor stor nationalindkomsten er ift. 
Ressourceindsatsen af kapital og arbejdskraft  

• Lav TFP = anvende mange ressourcer for at skabe en 
bestemt produktion 

• Omvendt med høj TFP  
• Svær at måle i praksis  
• Alternativ produktionsmål: Arbejdskraftens produktion  

Arbejdskraftens produktion  • Måles som værditilvæksten pr. Ansat  
• El. værditilvækst pr. Arbejdstime (timeproduktiviteten) 

à bedst, fordi produktiviteten af en medarbejder kan 
varierer og svær at måle 

Produktivitetsrådet • Formål at fremme strukturreformer på nationalt plan  
• Løbende overvåge og analysere udviklingen 

Vækstregnskabet  
 

 

Tre faktorer:  
1. arbejdskraftens kvalitet 
2. kapitalapparatets størrelse ift. Mængde af 

arbejdstimer (kapitalintensiteten)  
3. TFP 

1. arbejdskraftens kvalitet 
 
Humankapital = kvalifikationer, arbejdsstyrken 
besidder  

• afhænger af uddannelsesniveauet og erfaringen på 
markedet (on-the-job-training)  

• forbedres af uddannelsessystemet  

2. Kapitalapparatets størrelse  • opgøres ift. Antal arbejdstimer  
• Består af mængde af bygninger, maskiner mm.  

3. TFP  • Viser, hvor effektivt vi udnytter kapitalapparatet og 
arbejdskraften  

• Hvor effektivt vi implementerer teknologien  
Kapitel 5 – Indkomstdannelse på kort sigt 

Marginale forbrugskvote (c) • Den stigning, der er i det private forbrug, når 
husholdningerns indkomst stiger  



  
 

• Forskyder udbudskurven mod højre fra 
𝑈&	𝑡𝑖𝑙	𝑈, 

• Dollarkursen svækkes = deprecierer fra 
𝑒&	𝑡𝑖𝑙	𝑒, 

 

Valutakursdannelse på langt sigt  
 
 
 

• Inflationsudviklingen landende imellem, som 
bestemmer udviklingen på langt sigt  

Reale dollarkurs (𝜀-) 
 

𝜀- = 𝑒- ∗
𝑃-.

𝑃-
 

 
𝑒- = valutakursen  
𝑃-. = udenlandske prisindeks  
𝑃- = indenlandske prisindeks  

• Korrigerer den nominelle valutakurs for prisudviklingen 
landene imellem  

Købekraftparitetsteorien 
Purchasing Power Parity  
 

• Hvis den indenlandske inflation er større 
end den udenlandske, vil det på langt sigt 

• Siger, at den procentvise ændring i valutakursen på 
langt sigt svarer til inflationsforskellene mellem 
landende  

 
Forklaring:  



1. Kvaliteten af landets produktionsfaktorer 
2. Kravene på efterspørgselssiden  
3. Konkurrenceforholdene i landet – gør at man 

effektiviserer produktionen  
• Erhvervsstrukturen i landet – specielt om landet har 

opbygget et netværk til at støtte op omkring 
produktionen (industriblokke, klynger) 

Kapitel 9 – Pengepolitik og Rentedannelse  
Penge har tre grundlæggende egenskaber: 
 

1. Et betalingsmiddel  
2. Et værdiopbevarings middel  

En regneenhed 

 
 
 

1. kræver og er bygget på 
tillid 

2. ofte placeret i penge, 
obligation aktier m.m. 

3. der kan opgøres den 
samlede værdi   

 
3. Pengeskabelsen  • består både af sedler og mønter men også elektronisk  

• Nationalbanken står for pengeskabelsen, men de 
elektronisk sker uden for deres regi   

Pengeskabelsen opstå gennem bankernes ind og udlån 
(Renter) 

Pengebasen  
 
 
 

• Består af kreditinstitutternes og 
realkreditinstitutternes penge og 
anfordringsindestående i nationalbanken  

Anfrondringsindskud/konto • Er indlån og kan hæves med det samme 
• Anfordringskonto er bankens konto i national banken 

også kaldt foliokonto 
•  


