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Økonomisk politik

K AP I T E L
Skattereform med
lettelser i topskatten

Tilbagetrækningsreformen
er vedtaget i Folketinget

Energiplan øger investeringer
i vedvarende energi
Skattereform, tilbagetrækningsreform, ny energiplan. Hvad betyder det?
Det er alle sammen nogle store reformer, som er vedtaget i Folketinget i
løbet af 2011 og 2012.
Men hvad er meningen, hvad er indholdet, og hvilken betydning har disse
reformer. Det bliver du helt sikkert meget klogere på, når du har læst
dette kapitel om økonomisk politik.

1. Hvad er økonomisk politik
Du husker sikkert de samfundsøkonomiske mål, som vi beskrev i kapitel 15:

•
•
•
•
•

Økonomisk vækst
Fuld beskæftigelse
Overskud i handlen med udlandet
Stabile priser (lav inflation)
Ligevægt på de offentlige finanser

• Rimelige sociale forhold for alle
• Hensyn til miljet

123 14243

De samfundsøkonomiske mål

Målbare mål

Ikke-målbare mål

Fig. 16.1 De samfundsøkonomiske mål.
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• Formindske arbejdsløsheden
• Fremme velfærden eller forbedre infrastrukturen ved fx at bygge
nye broer og motorveje.
Dette kan gøres på 2 måder:
• De offentlige udgifter kan øges
• Skatter og afgifter kan sænkes
Lempelig finanspolitik
Produktionen
stiger
Skatter og afgifter
sænkes
Offentlige udgifter
øges

Efterspørgsel
stiger

Beskæftigelsen
stiger
Importen stiger, og
betalingsbalancen
forværres

Fig. 16.2 Virkningen af en lempelig finanspolitik.

Virkningerne af den lempelige finanspolitik vises i ovenstående fig. 16.2.
En sådan politik vil få den effekt, at der kommer flere penge ud i samfundet.

Foto: Jørgen Sauer

Derved vil købekraften og
dermed efterspørgslen øges.
Konsekvensen af dette er, at
produktion og beskæftigelse
stiger. Men samtidig vil importen også stige, og betalingsbalancen forværres.

Udbygning af motorvejsnettet er offentlige investeringer, som skaber øget produktion og beskæftigelse i samfundet.

Denne importstigning er udtryk for det, vi i kapitel 15
kaldte for en målkonflikt.

Som vi så i avisudklippet,
kan en lempelig finanspolitik bl.a. anvendes som politisk middel, hvis politikerne ønsker at øge aktiviteten i samfundet og sænke arbejdsløsheden.
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Stram finanspolitik
Hvis staten ønsker at begrænse efterspørgslen i samfundet, skal der føres
en stram finanspolitik. Nu spørger du måske dig selv: Hvorfor skulle
det være nødvendigt at begrænse efterspørgslen i samfundet? Det må da
være godt med størst mulig forbrug og økonomisk aktivitet i samfundet!
Men sådan forholder det sig ikke altid. I tiden før finanskrisen var vi
i Danmark i 2007 i den situation, at den økonomiske vækst var høj og
arbejdsløsheden rekordlav. Der var derfor mangel på arbejdskraft, og lønninger og priser steg faretruende. Der blev derfor planlagt indgreb, der
skulle begrænse forbruget.
Stram finanspolitik betyder, at aktiviteten i samfundet skal sænkes via
politiske indgreb i de offentlige indtægter og udgifter.
Målet med at føre stram finanspolitik kan være:
• Begrænse væksten i samfundet for at forhindre for høje løn- og prisstigninger
• Sænke forbruget for at begrænse importen.
Der findes 2 måder at føre stram finanspolitik på:
• De offentlige udgifter sænkes
• Skatter og afgifter kan øges.
I fig. 16.3 kan du se, hvordan en stram finanspolitik påvirker økonomien
i samfundet.
Stram finanspolitik
Løn- og prisstigning
dæmpes
Skatter og afgifter
øges
Offentlige udgifter
sænkes

Efterspørgsel
falder

Importen falder, og
betalingsbalancen
forbedres
Produktion og
beskæftigelse falder

Fig. 16.3 Virkningen af en stram finanspolitik.
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ken, kan pengepolitikken også være stram og lempelig. Det vises i følgende 2 figurer, fig. 16.4 og 16.5.
Lempelig pengepolitik
Produktionen
stiger

Renten
sænkes

Investeringer og
forbrug stiger

Efterspørgsel
stiger

Beskæftigelsen
stiger
Importen stiger og
betalingsbalancen
forværres

Fig. 16.4 Virkning af lempelig pengepolitik.

Når renten falder, vil det blive billigere for virksomheder og forbrugere at
låne penge. Dette vil som regel medføre, at både investeringer og forbrug
stiger, hvilket øger produktion og beskæftigelse.
Hvis du sammenligner fig. 16.4 med fig. 16.2, fremgår det, at effekten af
en lempelig pengepolitik, hvor renten sænkes, er den samme som virkningen af en lempelig finanspolitik. I begge tilfælde stiger produktion og
beskæftigelse.
På tilsvarende måde er stram pengepolitik vist i fig. 16.5.
Stram pengepolitik
Løn- og prisstigning dæmpes

Renten
stiger

Investeringer og
forbrug falder

Efterspørgsel
falder

Importen falder og
betalingsbalancen
forbedres
Produktion og
beskæftigelse
falder

Fig. 16.5 Virkning af en stram pengepolitik.
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I fig. 16.5 kan du se virkningen af en rentestigning. Her vil det blive
dyrere for virksomhederne og forbrugerne at låne penge, derfor falder
investeringer og forbrug. Det får som konsekvens, at produktion og beskæftigelse falder, men samtidig vil efterspørgselsfaldet lægge en dæmper
på løn- og prisstigninger, ligesom importen også vil falde.

Sådan styrer Nationalbanken pengepolitikken
Nationalbanken har en helt speciel rolle som pengeinstitut. Den skal ikke
tjene penge til aktionærerne, men sikre, at pengesystemet i Danmark
fungerer bedst muligt. Nationalbankens vigtigste opgaver er:
• Trykke sedler og mønter
• Bankernes bank
• Statens bank
• Ansvarlig for pengepolitikken
• Styre valutareserven
• Sikre, at den danske krone holder en stabil kurs i forhold til euroen
Det er især renten og køb og salg af obligationer, som Nationalbanken
anvender til at styre pengemarkedet.
Eksempel
Hvilken finans- og pengepolitik er der så ført siden finanskrisens begyndelse i 2008? Det vil vi beskrive i dette eksempel.
Fig. 16.6 viser udviklingen i renten i det, man kalder eurozonen. Det omfatter den rente, som er fastsat af ECB (Den Europæiske Centralbank).
Pengepolitisk rente i eurozonen
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Fig. 16.6 Den pengepolitiske rente i ECB 2004- 2012.
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%
2
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Finanseffekt

Lempelig
finanspolitik

Neutral
finanspolitik

0,5

Her fremgår det, at renten før krisen blev
sat op fra 2 til 4 %. Man førte en stram
pengepolitik for at lægge en dæmper
på den høje økonomiske aktivitet. Efter
krisen er renten sat ned for at øge den
økonomiske aktivitet – der er ført en
lempelig pengepolitik. Den danske
nationalbank og den danske rente følger
ECB på grund af vores fastkurssamarbejde i ERM2.

0

Effekten af finanspolitikken kan du se
i figur 16.7. Den beregnes ved den såStram
–0,5
kaldte finanseffekt. Her måles, hvordan
finanspolitik
den førte finanspolitik har påvirket den
økonomiske vækst (BNP). Når den ligger
–1
2009 2010 2011 2012 2013
over nul i 2008 og 2009, er det fordi der
er ført en lempelig finanspolitik for at øge
Fig. 16.7 Finanseffekt 2009 – 2013.
efterspørgslen og dermed stimulere proFinanseffekten viser, hvordan fiduktion og beskæftigelse. I 2011 og 2012
nanspolitikken har påvirket BNP.
er finanspolitikken neutral, og i 2013 forventes en stram finanspolitik. Grunden til, at man efter 2011 ikke fører
en mere lempelig finanspolitik, skal findes i de store underskud, der har
været på de offentlige finanser i Europa efter finanskrisen. Risikoen ved
en øget offentlig gældsætning er så stor, at det har været nødvendigt at
stramme finanspolitikken, selv om det medfører en stigning i arbejdsløsheden.

4. Valutapolitik
Valutakurserne har meget stor betydning for danske virksomheder, når
de skal sælge varer til andre lande. Fx er dollarkursen meget afgørende
for de fleste store danske virksomheders konkurrenceevne og indtjening.
Danske virksomheder vil egentlig foretrække, at udenrigshandlen bliver
afregnet i danske kroner. Baggrunden for dette er, at virksomhederne skal
betale de fleste af deres udgifter til løn, husleje, skat mv. i danske kroner.
På samme måde vil andre lande også foretrække, at handlen bliver afreg-
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Hvad betyder dette for dig? Du er vild
med amerikansk fodbold, og New York
Giants er dit favorithold. Du vil derfor gerne købe en trøje med Eli Mannings navn på. Den koster 100 USD.
Du bestiller trøjen den 28. oktober på
Giants hjemmeside, men på grund af
leveringsproblemer får du først trøjen
den 17. januar, hvor du også betaler.

Valutakurs på USD

10.11.2011

Eksempel.
I figuren vises udviklingen i kursen
på USD i en meget kort periode på
bare 2½ måned. Den 28. oktober 2011
kostede 100 USD 525 DKK, og den 17.
januar 2012 var kursen steget til 587
DKK.

28.10.2011

230

Fig. 16.8 Valutakurs på USD.

Hvis du havde betalt trøjen den 28. okt., kunne du have sparet 62 kr., hvilket svarer til, at prisen på
trøjen er steget med 11,8 %.
Det betyder sikkert ikke det
store for dig, men forstil dig
en dansk importør, der bestiller for 100 mio. kr. varer
i USA. Hvis han rammer lige
så uheldigt på bestilling og
betalingsdato, som du gjorde,
ville han få en meromkostning til importen på 11,8 mio.
kr., hvilket er en anderledes
alvorlig sag.
Pris den 28. okt. 100 USD = 525 DKK
Pris den 17. jan. 100 USD = 587 DKK
Stigning i % =
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Eksportvirksomheder er også meget afhængige af valutakursen. Vestas
sælger for eksempel en vindmølle den 28. oktober 2011 til 1. mio. USD og
leverer vindmøllen den 17. januar 2012, hvor de også får betaling.
Pris på en vindmølle i USA 1 mio. USD.
Indtjening for Vestas ved salg den 28. oktober, 1 mio. USD = 5,25 mio. DKK
Indtjening for Vestas ved salg den 17. januar, 1 mio. USD = 5,87 mio. DKK
I denne tænkte situation vil Vestas få en merindtægt i danske kroner
på 0,62 mio. kr. (5,87 – 5,23). Vestas kan også vælge at sælge vindmøllen
billigere i USA og dermed forbedre sin konkurrenceevne. Dermed fastholdes prisen i danske kroner og vindmøllen bliver tilsvarende billigere
i USD.
Fig. 16.9 viser, hvilke virkninger der er på eksporten, når man devaluerer.
Virkning af devaluering på eksporten
Produktionen
stiger

Devaluering
af DKK

Danske eksportvarer bliver billigere
i udlandet

Konkurrenceevnen
øges, og eksporten
stiger

Beskæftigelsen
stiger

Betalingsbalancen
forbedres

Fig. 16.9 Virkning af devaluering på eksporten.

Eksportvarerne bliver billigere for udlandet. Det betyder, at konkurrenceevnen øges, og eksporten derfor stiger. De positive virkninger af dette er,
at produktionen, beskæftigelsen og betalingsbalancen forbedres.
Der er imidlertid også nogle negative virkninger af en devaluering, som
slår igennem på lidt længere sigt. Denne negative virkning vises i fig.
16.10 på næste side.
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Virkning af devaluering på priserne
Prisen på uden
landske råvarer og
maskiner øges
Devaluering
af DKK

Prisen på
udenlandske varer
stiger

Alle priser stiger.
Øget inflation
Prisen på uden
landske forbrugs
varer stiger

Fig. 16.10 Virkning af devaluering på priserne.

Devalueringen betyder også, at priserne på udenlandske importerede
varer stiger. Nu er Danmark meget afhængig af import af råvarer, maskiner og en lang række forbrugsgoder. Konsekvensen af dette er, at alle
priser stiger, fordi vores produktion i Danmark jo forudsætter import af
en lang række varer, som nu bliver dyrere. Dette medfører øgede lønkrav
fra medarbejderne, der vil have kompensation for de højere priser. Dette
giver så den følgende negative spiral. På lang sigt vil devalueringen have
nogle meget negative konsekvenser.

Revaluering
Efter denne grundige behandling af virkningerne af devalueringen vil vi
kun give en meget kort beskrivelse af revalueringen.
Revaluering af et lands valuta er det modsatte af en devaluering. Her
opskrives valutaen, og man skal bruge færre danske kroner til at købe
den fremmede valuta. En revaluering vil få de modsatte virkninger af en
devaluering. Eksporten vil falde og importen vil stige, men til gengæld vil
inflationen også blive dæmpet.
Det kan på længere sigt danne grundlag for en forbedring af konkurrenceevnen. Før man overhovedet skal overveje en revaluering, kræver det
derfor, at landet har en meget sund økonomi, så betalingsbalancen på kort
sigt kan tåle en forværring.
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jylland og Lolland. Disse områder er tidligere blevet tildelt egnsudviklingsstøtte fra den danske stat. I dag får de støtte fra EU.
Erhvervspolitikken har fået en mindre rolle i den økonomiske politik i
Danmark. EU-regler forbyder nemlig de enkelte lande at støtte egne produktionsvirksomheder. På EU-plan føres der en fælles erhvervspolitik
efter nogenlunde de samme principper, som er nævnt ovenfor.

7. Samlet oversigt over økonomiske politikker
I fig. 16.11 kan du se en oversigt over de økonomiske politikker, hvor hovedtrækkene ved de enkelte politikker fremhæves.
Hvad er indholdet, og hvilket mål er der med at føre den pågældende
politik.
Samlet oversigt over de økonomiske politikker
Økonomisk politik

Indhold

Mål

Finanspolitik

Regulering af statens ind
tægter 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
virksomhedernes produk
tionsvilkår

Forbedre virksomhedens
produktionsvilkår

Miljøpolitik

Begrænse forurening og
sikre miljøet

Skabe miljøforbedringer

Fig. 16.11 Samlet oversigt over de økonomiske politikker.
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