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24    Økonomisk politik – sådan styres økonomien

Dette kan gøres på 2 måder: 

1. De offentlige udgifter kan øges 
2. Skatter og afgifter kan sænkes. 

Fig. 24.1 Virkningen af lempelig finanspolitik. 

Konsekvenserne af den lempelige finanspolitik vises i ovenstående fig. 
24.l. En sådan politik vil få den effekt, at der kommer flere penge ud i 
samfundet. Derved vil købekraften og dermed efterspørgslen øges. Det vil 
få den virkning, at produktion og beskæftigelse stiger. Men samtidig vil 
importen også stige. Denne importstigning er udtryk for det, vi i kapitel 
20 kaldte for en målkonflikt. 

Lempelig finanspolitik kan bl.a. anvendes som politisk middel, hvis poli-
tikerne ønsker at øge aktiviteten i samfundet og sænke arbejdsløsheden. 

Det er en lempelig finanspolitik, som socialdemokraterne og SF forslår 
som løsning på de økonomiske problemer, vi havde i 2010-2011. 

1.2 Stram finanspolitik 
Stram finanspolitik betyder, at aktiviteten i samfundet skal sænkes via 
politiske indgreb i det offentliges indtægter og udgifter. 

Målet med at føre stram finanspolitik kan være, at politikerne vil: 

•	 Forbedre de offentlige finanser
•	 Sænke forbruget for at begrænse importen 
•	 Begrænse væksten i samfundet for at forhindre for høje løn- og pris-

stigninger.

Lempelig finanspolitik

Efterspørgslen
stiger

1) Produktionen stiger

2) Beskæftigelsen stiger

3) Importen stiger og
 betalingsbalancen forværres

Nedsættelse af skatter
og afgifter

og

Forøgelse af de offentlige
udgifter
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Der findes 2 måder at føre stram finanspolitik på: 

1. De offentlige udgifter sænkes. 
2. Skatter og afgifter kan øges. 

Eksempel 
Folketinget kan gennemføre besparelser på forskellige offentlige udgif-
ter, eller man kan privatisere eller udlicitere forskellige arbejdsopgaver. 
Dette kan skabe grundlag for en nedskæring af de offentlige udgifter. 
Folketinget kan også vedtage en stigning i den direkte skat eller i de 
indirekte skatter. 

I den fig. 24.2 nedenfor kan du se, hvordan en stram finanspolitik påvir-
ker økonomien i samfundet. 

Fig. 24.2 Virkningen af stram finanspolitik. 

Med en stram finanspolitik falder efterspørgslen. Dette får produktionen 
til at falde og arbejdsløsheden til at stige. Det positive ved stram finans-
politik er, at de offentlige finanser og betalingsbalancen forbedres. Det er 
en stram finanspolitik, som V og K lagde op til som deres løsning på de 
økonomiske problemer i 2010-2011.

Finanspolitik er den politik, der oftest anvendes til at regulere økonomien. 

Stram finanspolitik

Efterspørgslen
falder

1) Produktionen falder

2) Beskæftigelsen falder

3) Importen falder og
 betalingsbalancen forbedres

Nedsættelse af de
offentlige udgifter

og

Forøgelse af skatter
og afgifter
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Når politikerne griber ind og ændrer på valutakursen, taler man om, at 
de devaluerer eller revaluerer kronens værdi i forhold til udlandet. I det 
følgende vil vi kun beskrive virkningerne af en devaluering. 

3.1 Devaluering 
Hvis værdien af en valuta nedsættes, kaldes det en devaluering. 

Devaluering af den danske krone betyder, at kronens værdi nedskrives. 
Det vil sige, at der skal bruges flere danske kroner til at købe udenlandsk 
valuta. 

Eksempel 
Hvis vi tager udgangspunkt i forholdet mellem danske kroner og US-
dollar kan følgende illustrere, hvad der sker, hvis den danske krone de-
valueres med 10 % i forhold til US-dollar. 

100 100 100

100 100

100 100 100

100 100 50

Virkning af en devaluering

Før devaluering Efter devaluering af
danske kroner på 10 %

Kroner: Kroner:

100 dollars 100 dollars

500 DKK 550 DKK

Fig. 24.3 Virkning af en devaluering.

Kurs før devalueringen: 
100 US-dollars = 500 danske kroner eller 100 danske kroner = 20 US-dollars 
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Kurs efter devalueringen på 10 %: 
100 US-dollars = 550 danske kroner eller 100 danske kroner = 18,2 US-
dollars. 

En sådan ændring af valutakursen vil få konsekvenser for både eksport 
og import. 

Import 
En amerikansk produceret iPhone, der før devalueringen kostede 500 US-
dollars i USA kunne i Danmark sælges for 2.500 danske kroner. Efter 
devalueringen vil den samme mobiltelefon koste (500 × 5,5) 2.750 kroner 
i Danmark. Det betyder, at det bliver sværere for de amerikanske mobil-
telefoner at konkurrere med de europæisk producerede mobiltelefoner. 
Disse stiger jo ikke i pris, når den danske krone devalueres. 

Eksport 
For eksporten betyder en devaluering, at de danske varer bliver billigere 
i udlandet. Et B&O fladskærmsfjernsyn, der i Danmark koster 25.000 
kroner, kan sælges for 5.000 dollars i USA (hvis 1 dollar koster 5 danske 
kroner svarer 25.000 kroner til 5.000 dollars). 

Efter en devaluering af den danske krone på 10 % vil tv’et stadig koste 
25.000 kroner i Danmark, men nu koster en dollar 5,5 danske kroner, 
derfor bliver prisen i USA nu 25.000/5,5 = 4.545 dollars. 

Eksport af iPhone
USA Danmark

Eksport af B&O TV
Danmark USA

Pris i Danmark
Før devaluering 2.500 kroner
Efter devaluering 2.750 kroner

Pris i USA
Før devaluering 5.000 dollars
Efter devaluering 4.545 dollars

Prisen på amerikanske iPhone stiger i Danmark, derfor falder salget i Danmark. 
Prisen på B&O fjernsyn falder i USA. Derfor stiger salget af B&O fjernsyn i USA.

Fig. 24.4 Konsekvenser for import og eksport af en devaluering. 
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Erhvervspolitikken har fået en mindre rolle i den økonomiske politik i 
Danmark. EU-regler forbyder nemlig enkelte lande at støtte egne produk-
tionsvirksomheder. På EU-plan føres der en fælles erhvervspolitik efter 
nogenlunde de samme principper, som er nævnt ovenfor. 

Med den stigende erkendelse af miljøproblemernes betydning (se kap. 25) 
har miljøpolitikken fået en stadig stigende betydning.

Der er øget behov for, at staten griber ind i der hvor problemer skabes.

Miljøpolitik har til formål at påvirke virksomheders og husholdnin-
gers miljømæssige adfærd.

En afgift på benzin er et eksempel på miljøpolitik, hvor hensigten er, at 
dæmpe forbruget af benzin.

Der er groft sagt tre måder at foretage miljøpolitiske indgreb på:

•	 Økonomiske indgreb
•	 Administrative indgreb
•	 Tilskud til vedvarende energi og energibesparelser

Økonomiske indgreb
Danmark er et af de lande i ver den 
hvor økonomiske indgreb i form af 
forskellige miljøafgif ter er mest 
udbredte. 

Det må undrestreges, at ovenstå-
ende afgifter ikke kun har miljø-
mæssige formål. De udgør også en 
væsentlig del af det samlede stats-
lige skattegrundlag.

Administrative indgreb
En stor del af miljøindsatsen har i mange år bygget på regulering ved 
hjælp af udledningstilladelser, påbud og fastsættelse af miljøstandarder. 

7. Miljøpolitik

Miljørelaterede afgifter 2011

Mia. kr.

Energiafgifter på bl.a. el og benzin 36

Afgifter vedr. biler mv. 28

Miljøafgifter 11

Fig. 24.5 Miljørelaterede afgifter 2011.
Kilde: Skatteministeriet 2011.
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Her har man bl.a. stillet krav om, hvor meget forurening virksomhederne 
må udlede til vandmiljø og luft. Et andet eksempel er indførelse af ka-
talysatorer og partikelfiltre til biler, der har medvirket til at reducere 
partikelforureningen i byerne. 

Tilskud
Siden 1970’erne har man i Danmark givet tilskud til vindmølleejere, monte-
ring af solfangere, jordvarme mv. Desuden har man i perioder også kunnet 
få tilskud til bedre isolering af sin bolig. Endelig er der også tradition for, at 
vi i Danmark bruger forholdsvis store ressourcer på forskning og udvikling af 
vindenergi, biomasse, solfangere, reducering af partikelforurening mv.

Som afslutning på dette afsnit om økonomisk politik vil vi i nedenstående 
skema opsummere de økonomiske politikker og deres mål. 

Skemaet er ikke helt dækkende, men skal sammenholdes med de bokse, 
der er opstillet i forbindelse med behandlingen af de enkelte politikker.

8. Økonomisk politik – en oversigt

Økonomisk politik Indhold Mål

Finanspolitik Regulering af statens indtægter 
og udgifter

Påvirke efterspørgslen i 
samfundet

Pengepolitik Styring af pengemængde og 
renten

Påvirke efterspørgslen i 
samfundet

Valutapolitik Regulering af valutakursen Forbedre konkurrenceevnen

Indkomstpolitik Styring af løn og priser Forbedre konkurrenceevnen

Arbejdsmarkedspolitik Påvirkning af arbejdsudbud og 
-efterspørgsel

Forbedre arbejdskraftens 
mobilitet

Erhvervspolitik Støtte til forbedring af virksom-
hedernes produktionsvilkår

Forbedre virksomhedens 
produktionsvilkår

Miljøpolitik Begrænse forurening og sikre 
miljøet

Skabe miljøforbedringer

Fig. 24.6 De økonomiske politikker og deres mål .
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