
Makro timen: 

 
 

Når ledigheden er lav, vil inflationen stige. Jo lavere den strukturelle ledighed, jo mere mobilt 
arbejdsmarked har man.  
 
Når der er fuld beskæftigelse og masser af forbrug vil betalingsbalancen blive påvirket i negativ 
retning = importen typisk vil stige. 
 
Folks tillid er svækket – specielt efter finanskrisen. 
 
Hvis produkterne bliver dyre for forbrugerne, så falder forbruget. Når forbruget falder, så falder 
produktionen. Og arbejdspladserne falder dermed.  
 
Eksporten vil falde fordi Trump vil lukke USA inde. Amerikanerne bliver mere bekymret, de vil 

holde på pengene og det vil gå ud over Canadas eksport. Toldmure som Trump snakkede om 

under præsidentvalget, vil i høj grad påvirke Canadas eksport negativ. I og med væksten i Canada 

forventes at blive bremset lidt, så forventes inflationen at falde lidt 

 

Det er forskelligt fra land til land hvad de går op i.  
Usa går meget op i beskæftigelsen. Usa har mega underskud på betalingebalancen.  
 
Tyskland går meget op i stabile priser.  
 
 
Begreber:  
Betalingsbalance = et regnskab for betalinger med indland og udland.  



Eksempel (for året) 

 

 
 
 

Konjunkturbeskrivelse 
 
Hvis man skal kommentere på et lands økonomi, så skal man ind på følgende/økonomiske 
nøgletal: 
 

- Efterspørgselskompentener som er forsyningsbalancen – C, G, I osv. 
- Økonomisk vækst 
- Betalingsbalance  
- Inflation 
- Ledighed: Se på hvordan ledigheden og inflationen hænger sammen. Eksempel – en lav 

ledighed + høj inflation = tyder på flaskehalsproblemer.  
 

Samt nedenstående: 



Eksamensspg: ex, på opg - Kommenter på renten i et land hvis den stiger. Når renten stiger, så vil 
efterspørgslen efter valutaen stige.  
 

 
 
Høj rente  høj valuta 
 

 



Renteparitet fortæller os, at hvis to valutaer ikke er det samme. Hvorfor er det ikke det samme 

så?  

 

 
 

Økonomisk vækst: for industrilande vil man sige at man har højkonjunktur hvis man har en 
økonomisk vækst på over ca 2% (plus minus. Kommer an på hvilket land vi kigger på). Stabil 
økonomisk udvikling vækst på cirka 1-2%. Så ligger man hverken ved lav eller høj konjunktur. Man 
ligger stabilt. Lav konjunktur er vækst på under 1%. Og decideret recession er hvis det er negativt 
vækst. Det sker dog ikke så tit.  
 
Konjunktur svinger. Så vi har en base line. Det er det man kalder for en potentiel bnp på langt sigt. 
Det er lidt en abstrakt str for der går man ind og kigger på hvad har den gennemsnitlige vækst 
været igennem årene, og så laver man en “baseline”. Og de aktuelle/faktiske konjunktur svinger så 
rundt omkring denne baseline.  Nogle gange ligger vi under og andre gave over. Man har en 
tommelfingerregel der siger 7 gode år og 7 dårlige år. Det holder nogenlunde stik. Når vi ligger 
over - højkonjunktur (positivt out-put gab). Når man ligger under - lavkonjunktur (negativt out-put 
gab). Output er vores produktion. Og gab er mellem. Når man så ex siger negativt output gab så 
betyder det at der er et negativt mellem den potentielle og faktiske vækst. Og omvendt med 
positivt. Det er bare nogle andre ord for høj og lavkonjunktur.  
Typisk kommer det med nogle følge virkninger: 
Højkonjunktur: typisk høj indkomst, lav arbejdsløshed, overskud på de offentlig budgetter, men på 
bekostning af højere inflation og forværring af betalingsbalancen. Man kan altså sige at når man 
“har det ene, så koster det noget andet”. Højere inflation ses i det lønningerne stiger og vi dermed 
bruger flere penge.  
 
Lavkonjuktur: bedre betalingsbalance, men lavere indkomst, højere arbejdsløshed og underskud 
på offentlige budgetter.  
 
Det med offentlige budgetter kan være pga arbejdsløshed.  
I en økonomi som den danske hvor vi har et sikkerhedsnet, så er det klart at vores offentlige 
finanser vil være relativt konjunkturfølsomme, fordi stiger arbejdsløsheden så har man både en 
større udgift til overførelsesindkomster men også en væsentlig mindre indkomst da man mister en 
god portion skattepenge. 
 


