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Ekspansiv/lempelig Øger
efterspørgsel
Finanspolitik
Kontraktiv/stram Dæmper
efterspørgsel

Sænke skatter
Øge offentlige udgifter

Øget beskæftigelse
Øget vækst i BNP

Øget import
Øget inflation

Hæve skatter
Sænke statens udgifter

Mindre import
Lavere inflation

Øget arbejdsløshed
Mindre vækst i BNP

Ekspansiv/lempelig Øger efterspørgsel
og investeringslyst
Pengepolitik

Sænke diskontorenten
Øget beskæftigelse
Opkøbe statsobligationer som hæver Øget vækst i BNP
kursen og sænker den direkte rente.

Kontraktiv/stram
Dæmper
efterspørgsel og
investeringslyst
Forbedrer
Devaluering konkurrenceevnen

Hæve diskontorenten
Udstede statsobligationer som
sænker kursen & hæver den direkte
rente.
Nedskrivning af valutaen ved at
sælge dk kr. og øger fremmed valuta
i valutareserven

Valutapolitik
Revaluering Forværrer
konkurrenceevnen

Indkomstpolitik

Handelspolitik

Strukturpolitik
Omfatter skatte-,
arbejdsmarkedsuddannelses-,
forsknings- og
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Import
begrænsning

Forbedrer
produktionsstruktu
r og herigennem
konkurrenceevnen

Opskrivning af valutaen ved
atopkøbe dk kr. for valutareserven

Lønniveauet dæmpes gennem
central lønregulering

Told
Handelsrestriktioner

Styrkelse af uddannelse, forskning,
arbejdsmarked, og erhverv samt
deres indbyrdes sammenhæng. Hertil
kommer en effektiv skattepolitik.

Hastighed
for effekt

Folketinget

Kort sigt

Nationalbanken

Mellemlangt sigt
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Mindre import
Lavere inflation

Øget arbejdsløshed
Mindre vækst i BNP

Øget eksport
Mindre import
Øget beskæftigelse
Øget vækst i BNP

Importvarer bliver dyrere
Øget inflation
Fald i realløn
Højere udlandsgæld

Importvarer bliver billigere
Lavere inflation
Stigning i realløn
Lavere udlandsgæld
Lavere lønomkostninger
Øget eksport
Mindre import
Øget beskæftigelse
Øget vækst i BNP
Lavere inflation
Mindre import

Eksport falder
Import stiger
Øget arbejdsløshed
Mindre vækst i BNP
Fald i realløn
Vanskeligt at gennemføre
Mere ulige
indkomstfordeling

Udbud af uddannet
arbejdskraft tilpasses
efterspørgslen
Øget beskæftigelse
Øget vækst i BNP
Øget eksport

Hvem

Nationalbanken
& folketinget

EUs Stabilitetspagt (del af ØMUens
2. fase): Det offentlige budgetunderskud max 3% af BNP og den
offentlige gæld max 60% af BNP.
Finanspagten: Det strukturelle
underskud (Det offentlige budgetunderskud renset for konjunkturudsving) må højst være ½% af BNP.
Danmark har ikke indført euroen,
som er ØMUens 3. fase. I
modsætning til Sverige og
Storbritannien, som har flydende
valutakurser i forhold til euroen
fører den danske nationalbank
fastkurspolitik.
Fastkurspolitik: Pengepolitikken og
valutapolitiken anvendes til at
holde kronen indenfor 2,25% af en
kurs på 7,46038 kr. pr. euro.

Kort sigt
Inflationsmålet for EU er lige under
2%

Folketinget

Mellemlangt sigt

Folketinget

Mellemlangt sigt

Folketinget

Langt sigt

Skæv produktionsstruktur

Tvivl og uenighed om
hvilke strukturpolitiske
tiltag der virker bedst
Usikker virkning
Mere ulige
indkomstfordeling

Særlige danske forhold

Indkomstpolitik anvendes som
udgangspunkt ikke i DK da det er
arbejdsmarkedets parter der ved
overenskomst-forhandlinger aftaler
lønnen. Folketinget blander sig kun
hvis de ikke kan blive enige.
Det indre marked (ØMUens 1.
fase): EU forbyder begrænsninger
af den fri bevægelighed for varer,
tjenesteydelser, personer og
kapital.
Danmark og mange andre
økonomisk stærke lande prioriterer
i dag udvikling af strukturpolitikken
særligt højt.

