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Du har sikkert hørt det masser af 
gange før: Det er vigtigt, at du lærer 
at styre dine penge og din økonomi. 
Det giver rigtig god mening, at du 
ved, hvordan du lægger et budget, 
og hvordan du sparer op til de ting, 
du ønsker dig, hvad enten det er en 
ny telefon eller en ny cykel. Det giver 
også rigtig god mening, at du ved, 
hvorfor og hvordan du betaler skat, 
når du har et fritidsjob. 

Men har du nogensinde tænkt over, 
hvorfor det er vigtigt, at du ikke kun 
ved noget om din egen økonomi, men 
også noget om samfundsøkonomien – 
hele Danmarks økonomi?

Vi er alle sammen en del af 
samfundsøkonomien. Hver dag bliver 
vi mødt med masser af nyheder, der 
handler om Danmarks økonomi. Så for 
at forstå, hvorfor de politiske partier 
kan diskutere om skattelettelser er 
fornuftige, og om vi har råd til at give 
flere penge til ungdomsuddannelser, 

børnehaver og plejehjem, er 
det vigtigt at forstå, hvordan 
samfundsøkonomien fungerer, og 
hvordan tingene hænger sammen. 

Vi ved, at samfundsøkonomi kan 
være tungt stof. Vi vil gerne dele 
vores viden på en måde, så flere 
unge forstår og interesserer sig for 
vores fælles økonomi. Derfor har vi 
i dette hæfte til Pengeuge samlet en 
introduktion til samfundsøkonomi. 
Du kommer igennem de mest basale 
ting omkring penge og økonomisk 
politik. Vi håber, at det vækker 
din interesse og vil give dig bedre 
forudsætninger for at forstå og tage 
del i samfundsdebatten. 

God fornøjelse. 
Venlig hilsen 
Danmarks Nationalbank og 
FALIHOS

INDLEDNING
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5HVAD ER PENGE?

HVAD ER PENGE?

Penge er en fast del af vores samfund, og vi tænker måske 
ikke særlig tit på, hvad penge egentlig er, selv om vi bruger 
dem hver eneste dag. Når penge skifter hænder, er der tale 
om en betaling. Vi danskere foretager masser af betalinger 
hver dag. Betalinger kan foretages på mange forskellige 
måder. Det kan være, når vi køber en pakke tyggegummi 
og betaler med en 20’er. Det kan også være, når vi køber 
et par bukser på nettet og betaler med betalingskort, eller 
når vi deler caféregningen med vores venner og overfører 
penge til hinanden ved hjælp af vores mobiltelefoner. 
Ligesom vi udveksler penge, gør resten af samfundet det 
også – virksomheder, banker og det offentlige. Der er alt i 
alt tale om store summer. 

”Hver dag flyttes ca. 500 mia. kr. elektronisk i 
de danske betalingssystemer.”
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Pengenes historie –  
fra guld til plastik 
For flere tusinde år siden begyndte 
man at anvende ædelmetaller – typisk 
guld, sølv og kobber – som penge. 
Det var smart, fordi ædelmetal var 
eftertragtet, let at dele og kunne 
transporteres. Senere begyndte 
man også at præge metallet, så 
det blev til mønter – nogenlunde 
som vi kender dem i dag. Den første 
danske mønt, der er præget med 
kongens og landets navn, er Svend 
Tveskægs sølvmønt fra omkring 
år 995. Med tiden blev det dog for 
tungt at bære rundt på mønterne, og 
derfor så en ny opfindelse dagens lys: 
pengesedlen. Det var i begyndelsen 
bare en kvittering for, at man ejede 
et tilsvarende beløb i ædelmetal. 
Helt frem til 1931 kunne man veksle 
pengesedler til guld i Danmark.

I dag består penge både af kontanter, 
dvs. sedler og mønter, der er udstedt 
af Nationalbanken, og af digitale 
penge, som er penge på konti i 
bankerne. Faktisk er 95 pct. af alle 
penge i Danmark digitale, og kun 5 
pct. er kontanter. Det, at de fleste 
penge er tal på en bankkonto, er ikke 
noget nyt. Sådan har det været siden 
sidste halvdel af 1800-tallet. Og det er 
ens for langt de fleste lande i verden. 

I tidligere tiders primitive samfund, før penge blev opfundet, byttede man varer med 
hinanden. Man måtte forsøge at bytte, hvad man ejede, til det, man havde brug for. Når man 
ser tilbage på, hvor besværligt det var at handle i en bytteøkonomi uden penge, står det 
tydeligt frem, at penge har tre vigtige funktioner.

Den første 
danske penge-
seddel fra 1713.

Betalingsmiddel
Penge er et betalingsmiddel.  
Når vi alle sammen er enige  
om det, kan vi altid handle 
med hinanden ved at 
udveksle penge. 

Måleenhed
Penge er en fælles måleenhed. Vi 
måler værdien af alle andre ting i 
kroner og ører. På den måde er det 
nemt og gennemskueligt at sam-
menligne priser.  

Værdiopbevaring
Penge er godt egnet til værdi- 
opbevaring. Man kan spare op i 
penge. Når man gemmer dem, 
bevarer de deres værdi. 

Penges tre funktioner
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I dag har kun de færreste kontanter i 
lommen. Hovedparten af betalingerne 
foregår med betalingskort, via 
mobiltelefonen eller netbank. 
Hvis du har et fritidsarbejde, vil du 

faktisk opleve, at du slet ikke får 
pengene fysisk i hånden, men at 
pengene automatisk sættes ind på din 
bankkonto, når du får løn. 

Tillid til pengene er alfa og omega
Mønter og sedler er i virkeligheden 
bare metal og papir. De er i sig selv 
værdiløse. Det at producere kontanter 
koster kun en brøkdel af det beløb, 

der står på sedlerne og mønterne. 
Pengenes værdi består i, at vi alle 
sammen vil modtage dem, fordi vi har 
tillid til, at vi selv kan bruge dem til at 
betale med. 

FAKTA

Fra kontanter til elektroniske betalinger
Måden, vi betaler på, har udviklet sig meget 
gennem tiden. Efterhånden som der er kommet 
flere og bedre elektroniske løsninger, har kon-
tanter fået mindre betydning i hverdagen. Vi er 
i dag meget glade for betalingskort, og mange 
lever stort set kontantfrit. 

Fire fakta om danskernes betalingsvaner

Norden har rekord i at bruge 
betalingskort
I Danmark er vi så glade for at bruge betalings-
kort, at vi hver især i gennemsnit betalte med 
kort mere end en gang om dagen i hele 2018. 
Sammen med de andre nordiske lande er vi dem 
i EU, der oftest benytter betalingskort. 

Nye løsninger gør betalinger lettere
De elektroniske betalingsløsninger har gjort 
det lettere og hurtigere for os at betale i butik-
ker og overføre penge til hinanden. Danskerne 
er blevet hurtigere til at tilegne sig ny betalings- 
teknologi som fx MobilePay og kontaktløse 
betalingskort.

Få kontanter på lommen
I 2019 blev kun 16 pct. af betalingerne i  
fysiske butikker foretaget med kontanter. Når 
vi endelig bruger kontanter, er det primært til  
små betalinger. Især unge har få eller ingen  
kontanter på sig.
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Penge: Kontanter og digi-
tale penge i banken. 

Kontanter: Mønter og 
pengesedler.

Ordforklaringer

Nationalbanken og Folketinget 
sørger nemlig for, at pengene ikke 
mister deres værdi. Det gør de ved at 
sikre, at priserne udvikler sig stabilt. 
Tilliden kommer af erfaring. Vi har 
erfaring med, at penge er et stabilt 
og godt betalingsmiddel. Betalinger 
imellem os sker hurtigt, sikkert og 
effektivt. Tilliden kommer også af, at 
sikkerheden og designet på de sedler 

og mønter, som  Nationalbanken 
udsteder, er af så høj kvalitet, at de 
er svære at forfalske. Samtidig er 
de elektroniske penge sikret via en 
række krav til, hvor godt bankerne 
skal passe på pengene. 



En chip i hånden er bedre end ti kreditkort

Læs artiklen og diskuter hvilke fordele og ulemper, der er ved at have en chip med per-
sonlige oplysninger i kroppen?

Find artikel her: www.borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5167/

OPGAVE 2

Diskutér i klassen: 

• Forstil dig at skulle handle i en bytteøkonomi uden penge. Hvilke udfordringer ville 
det give? Brug udfordringerne til at forklare fordelene ved penge. 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved at betale med henholdsvis kontanter og 
betalingskort?

• Hvordan tror du, man kommer til at betale i fremtiden? Prøv – evt. i fællesskab – at 
skrive teksten i dette kapitel, som den vil se ud i år 2050.

OPGAVE 1

Er Bitcoin penge?
Nej, ikke i egentlig forstand. Måske har 
du hørt om Bitcoin, og at nogen har tjent 
eller tabt penge på at købe dem. Bitcoin er 
en såkaldt kr yptovaluta. Kr yptovalutaer 
bruges stort set ikke til at betale med i 
Danmark. Faktisk egner de sig heller ikke 
til det, især fordi deres værdi svinger 
meget. Det er upraktisk, fordi man ikke 
ved, om man har råd til at klare de daglige  

indkøb i morgen. Værdien af kr yptovalu-
taer svinger så kraftigt, fordi der ikke står 
nogen bag til at sikre en stabil værdi. Det 
står i skarp modsætning til danske kroner, 
som Nationalbanken sørger for har en 
stabil værdi. Derimod er fremtiden lysere 
for teknologien bag kr yptovalutaer – den 
såkaldte blockchain-teknologi og dens 
søsterteknologier – som kan bruges til 
mange andre formål end kr yptovalutaer.

FAKTA

9HVAD ER PENGE?
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STABILE PRISER – 
STABIL ØKONOMI

Når du køber en sodavand i 
supermarkedet, har du en nogenlunde 
idé om, hvad den bør koste. Hvis 
den er væsentligt dyrere, er du 
med det samme klar over, at det 
er et dårligt tilbud. Men hvad hvis 
prisen på sodavand steg og steg 
hver eneste time? Når du besøgte 
næste supermarked, og prisen var 
endnu højere, anede du ikke, om 
det var et endnu dårligere tilbud, 
eller om priserne blot var steget 
generelt på den tid, du var om at 
gå fra det ene supermarked til det 
næste. Et vanvittigt scenarie, tænker 
du måske? Ikke desto mindre er 
det  virkeligheden i lande, hvor 
prisstigninger er kommet helt ud 
af kontrol. Derfor har stort set alle 
centralbanker – også Danmarks 
Nationalbank – stort fokus på at sikre 
en stabil udvikling i priserne. 

Hvad er inflation – og hvad er 
inflation ikke?
Inflation betyder, at priserne på 
en lang række varer og tjenester 

generelt set stiger. En god måde 
at tænke på det er, at du fylder en 
indkøbsvogn med dagligvarer. Hvis 
varerne i vognen koster 1.000 kr. i år 
og 1.100 kr. næste år, så er der tale 
om en årlig prisstigning på 10 pct. – 
eller med andre ord har inflationen 
været 10 pct. Inflationen opgøres hver 
måned ved at se på prisen på 23.000 
varer i 1.600 butikker.  

Mens inflation er rene prisstigninger, 
så er højere priser, der skyldes 
ændringer i varernes kvalitet, 
teknologisk udvikling eller 
sæsonudsving, ikke at betragte som 
inflation. Fx er følgende ikke inflation:

• En iPhone 6 koster 3.000 kr., og en 
iPhone 11 Pro koster 9.000 kr., fordi 
der er sket en teknologisk udvik-
ling, som har forbedret telefonen.

•  En bakke jordbær koster 20 kr. 
i juni og 40 kr. i november, fordi 
udbuddet af jordbær er større om 
sommeren, når det er sæson for 
jordbær.
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Hvorfor er stabile priser vigtigt?
De fleste lande er enige om, at det 
er bedst, hvis inflationen er lav og 
stabil. En stabil udvikling i priserne 
er vigtig for økonomien – både for din 
privatøkonomi og for hele Danmarks 
økonomi. En lav og stabil inflation 

vil sige, at vi kan regne med, at 
priserne på varer udvikler sig i et 
roligt tempo. På den måde er vi sikre 
på, at pengenes værdi er nogenlunde 
konstant. Vi kan købe det samme for 
vores penge i dag, som vi kunne i går 
og kan i morgen. 

Hvad er problemet med inflation?
Problemet med inflation opstår, 
hvis den er høj og varierende. Hvis 
du ikke kan regne med, hvor meget 
priserne stiger i fremtiden, er det 
svært at træffe de rigtige økonomiske 
beslutninger. Hvis vi tænker på 
Danmarks økonomi som en pizza, kan 
en høj og varierende inflation betyde, 
at pizzaen, som vi alle skal dele, bliver 
mindre, og at den bliver uretfærdigt 
fordelt mellem os. 

Hvis virksomhederne er meget 
usikre på, hvor høj inflationen vil 
være i fremtiden, har de svært ved at 
bedømme, hvor meget deres varer kan 
sælges til. Usikkerheden kan betyde, 
at de ikke investerer i nye maskiner, 
som ellers kunne forbedre og øge 
deres produktion af varer. Derved 
bliver den fremtidige økonomiske 
vækst mindre, end den kunne have 
været – pizzaen bliver mindre.

Virksomheder og enkeltpersoner træffer hele tiden beslutninger om at investere, forbruge 
og spare op. Vi træffer beslutningerne bl.a. på bagrund af, hvad priserne er på forskellige 
varer og tjenester, og hvordan vi forventer, at priserne udvikler sig i fremtiden. 

For en virksomhed, der overvejer at investere 
i nye maskiner, er det vigtigt at have en klar 
fornemmelse af, om priserne i fremtiden vil stige 
1, 2 eller 10 pct. På den måde kan virksomheden 
nemmere vurdere, hvor meget det vil koste at 
producere dens varer. Hvor meget varerne kan 
sælges for. Og om det i sidste ende kan betale sig at 
investere i nye maskiner nu.

For dig, der har et job, er det også vigtigt at vide, 
om priserne vil stige 1, 2 eller 10 pct. Når du skal 
blive enig med din arbejdsgiver om, hvor meget 
du skal have i løn, vil du gerne have, at lønnen i 
fremtiden stiger mindst lige så meget som priserne. 
Hvis lønnen ikke følger med priserne, vil du nemlig 
kunne købe færre ting for ding løn. Det vil sige, at 
du reelt bliver betalt mindre for din arbejdskraft.

Hvad betyder inflation for en virksomhed og for dig?
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Hvis inflationen svinger 
uforudsigeligt, kan det være som et 
lotteri for dem, der skylder penge, 
og dem, der låner penge ud. Har du 
lånt 100 kr. til en ven, og priserne 
pludselig stiger, vil du kunne købe 
færre ting for de 100 kr., når du får 

dem tilbage. Omvendt vil din ven, der 
har lånt pengene, have brugt dem, 
mens han kunne få mere for pengene, 
og betaler dem tilbage nu, hvor 
de ikke er nær så meget værd – en 
uretfærdig fordeling af pizzaen.

Hvor kommer inflation fra?
Overordnet set kan man sige, at 
når det går godt, og der er gang i 
økonomien, vil folk typisk købe mere, 
dvs. efterspørgslen stiger, og det kan 
få inflationen til at stige. 

Lad os tage et eksempel. Det 
går godt for dansk økonomi. 
Dagligvarebutikken ser positivt på 
fremtiden. De forventer at få travlt, 
så de ansætter flere medarbejdere. 
De ekstra medarbejdere var tidligere 
arbejdsløse. Nu får de løn, som de 
bruger på at købe varer, fx tøj. Dermed 
stiger tøjbutikkernes salg. De får 

travlt, så de vil også gerne ansætte 
flere medarbejdere, men det er svært, 
fordi der nu er få, som ikke allerede 
har et job. Tøjbutikken tilbyder en lidt 
højere løn for at gøre det attraktivt 
at arbejde hos dem. Samtidig sætter 
de prisen på tøj lidt op for at dække 
omkostningerne. Sådan kan en spiral 
med stigende løn og priser begynde. 

Inflation kan også komme fra 
udlandet. Hvis priserne på de varer, 
vi køber fra udlandet, stiger, vil det 
presse prisen i Danmark op. Det 
kan ske direkte på de varer, vi typisk 
importerer til Danmark, fx biler. 

Ulemperne ved inflation bliver tydeligere, når vi kigger på 
de mere ekstreme tilfælde. Et eksempel er fra Tyskland 
i 1920’erne mellem de to verdenskrige. Tyskland trykte 
flere pengesedler for bl.a. at betale for krigsskaderne. Det 
førte til ekstremt høj inflation – også kaldet hyperinflation. 
Da inflationen var på sit højeste, var den 300.000 pct. om 
året. Priserne steg så meget, at pengene var ubrugelige 
som betalingsmiddel. En avis kostede 200 mia. mark. 
Man skulle have en trillebør med penge med for at 
hente et brød hos bageren. Folk begyndte at tapetsere 
med pengesedler, fordi de var mindre værd end tapet. 
Lignende situationer har vi siden hen set i fx Zimbabwe. 
Her nåede inflationen en årsrate på 89,7 trilliarder eller 
89.700.000.000.000.000.000.000 pct. i løbet af 2008. Det 
svarer til, at priserne fordobles hvert døgn.

Inflation ude af kontrol 

Tapetsering m
ed pengesedler, Inflation, Tapetzieren m
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Det kan også ske indirekte, fordi 
råvarepriserne stiger. Et eksempel 
kan være prisstigninger på den olie, 
vi importerer. Den stigning vil fx gøre 
det dyrere for flyselskaberne, der 
skal bruge brændstof, og det fører i 
sidste ende til dyrere flybilletter for 
dig og mig.

Hvordan sikrer Nationalbanken, at 
den danske inflation er lav?
Det vigtigste værktøj, Nationalbanken 
har til at sikre en lav og stabil 
inflation, er fastkurspolitikken. Altså 
at sørge for, at værdien af den danske 
krone aldrig svinger væsentligt i 

forhold til værdien af euroen. Vi 
kender det fra vores ferier i Europa, 
hvor vi altid kan regne med, at en euro 
svarer til ca. 7,5 kroner.

I euroområdet sørger Den Europæiske 
Centralbank, ECB, for en lav og 
stabil inflation. Ved at koble den 
danske krone på euroen og sørge 
for, at værdien af de to valutaer altid 
følges ad, vil inflationen i Danmark 
og euroområdet også følges ad. Med 
andre ord importerer vi i Danmark 
den lave og stabile inflation fra 
euroområdet.

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det har den været i over 200 år. De 
færreste danskere har direkte kontakt med Nationalbanken og kender den derfor 
måske ikke så godt. Men Nationalbankens formål og opgaver spiller alligevel en 
vigtig rolle for danskernes hverdag.

Nationalbanken har tre hovedformål

Sikre betalinger
Nationalbanken udsteder sedler 
og mønter og over våger, at de 
elektroniske betalinger sker 
sikkert og effektivt. National-
banken sørger sammen med 
finanssektoren for moderne 
betalingssystemer, så danskerne 
let, smidigt og sikkert kan over-
føre penge til hinanden.

Stabil finanssektor
Nationalbanken holder øje 
med, at der ikke opbygges 
for store risici i bankerne, 
og at eventuelle problemer 
ikke spreder sig. På den måde 
arbejder Nationalbanken 
for en sund finanssektor, så 
danskerne tr ygt kan låne og 
placere penge i bankerne.

Stabile priser
Nationalbanken forsvarer den 
danske krones værdi. Med en 
fast kronekurs over for euroen 
– og derigennem lav og stabil 
inflation – kan danskerne have 
tillid til, at pengene ikke svinger 
voldsomt i værdi.
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• Genfortæl med dine egne ord, hvad inflation betyder.

• Hvorfor tror du, det er vigtigt, at inflationen er så stabil som muligt? Hvad ville der 
ske, hvis inflationen ikke var stabil?

• Hvordan sikrer Nationalbanken en lav og stabil inflation i Danmark? 

OPGAVE 3

Inflation: Når prisen på varer og tjenester 
stiger. Inflation forringer pengenes værdi, 
fordi du kan købe færre ting for dine penge.

Centralbank: Den institution i landet, 
som har ansvaret for pengepolitikken, 
dvs. bestemmer hvad renten skal være. 
Centralbanken udsteder også landets 
kontanter. I Danmark er det Danmarks 
Nationalbank.

 

Valuta: De forskellige landes penge, fx 
danske kroner, europæiske euro, britiske 
pund, amerikanske dollars og japanske yen.

Fastkurspolitik: Når et land binder sin 
valuta til en anden valuta og bruger bl.a. 
renten til at sikre, at værdien af de to valu-
taer følges ad. Fx fører Danmark fastkurs-
politik over for euroen. Derfor kan vi være 
sikre på, at vi altid betaler ca. 7,5 kroner for 
én euro.

Ordforklaringer

Du kender det måske fra 
din ferie: En euro koster 
altid ca. 7,5 kroner.

Stabil kronekurs
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DET ØKONOMISKE 
KREDSLØB

Det økonomiske kredsløb er en simpel 
model af et lands økonomi – altså 
samfundsøkonomien. Modellen viser, 
hvordan din privatøkonomi er en del 
af husholdningernes økonomi, og 
hvordan den hænger sammen med de 
andre dele af samfundet.

Der er fire vigtige aktører i 
det økonomiske kredsløb: 
husholdningerne, virksomhederne, 
den offentlige sektor og bankerne. 
Derudover kommer udlandet. 
Udlandet er vigtigt for en lille 
økonomi som den danske, hvor vi 
handler meget på tværs af grænser. Vi 
køber varer hos andre lande – import, og 
vi sælger varer til andre lande – eksport.

Når du ser på det økonomiske 
kredsløb, er det vigtigt at forstå, at 
alle dele af kredsløbet er afhængige 
af hinanden. Hvis man ændrer 
vilkårene for en aktør, vil det få 
konsekvenser for de andre aktører 
i kredsløbet. Hvis det offentlige 
eksempelvis sætter personskatten 
op, vil husholdningerne have færre 
penge til forbrug og købe mindre hos 
virksomhederne. Husholdningerne vil 
også have færre penge at spare op og 
sætte i banken. Sådan hænger hele 
det økonomiske kredsløb sammen. 
Ændrer man noget ét sted, vil det få 
betydning et andet sted.

I modellen kan du få et overblik over, 
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hvordan pengestrømmene løber rundt.

Pengestrømmene i det økonomiske kredsløb

OFFENTLIG SEKTOR
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Privat forbrug (køb af varer og tjenester)
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Løn og profit
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UDL AND

VIRKSOMHEDER

BANKER

HUSHOLDNINGER

Opsparing

Im
port

Lån

Eksport

Tilskud og offentligt forbrug (køb af varer og tjenester)

Privat import

Skatter og afgifter
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Husholdninger
En husholdning kan bestå af én eller 
flere personer. Lige nu er du en del 
af en familie på flere personer. Når 
du flytter hjemmefra, består din 
husholdning måske bare af dig alene, 
eller to, hvis du bor sammen med en.

Indkomsten i en husholdning er 
som oftest løn, som du får fra din 
arbejdsgiver – hvad enten det er en 
privat virksomhed eller det offentlige. 
Men indkomsten kan også være i form 
af profit eller udbytte, hvis du  

 
ejer en virksomhed eller dele af én. 
Husholdningers indkomst kan også 
bestå af ydelser fra det offentlige – 
overførselsindkomster, hvis du fx 
får SU af staten, mens du går på en 
ungdomsuddannelse eller studerer. 
Omvendt betaler du skat og afgifter 
til det offentlige. Fx betaler du skat af 
din indkomst og moms på dine varer. 

Husholdningernes forbrug består 
bl.a. af de varer, du køber af 
virksomhederne.

38 kr.

Bolig og boligudstyr mm.

14 kr.

Mad og drikke

12 kr.

Andet

10 kr.

Fritid og kultur

6 kr.

Restauranter 
og hoteller

4 kr.

Tøj og sko

3 kr.

Uddannelse 
og sundhed

14 kr.

Transport

Hvis en husholdnings forbrug var på 100 kr., ville det 
være fordelt sådan*:

* Der er brugt afrundede tal. 

Kilde: Husstandenes gennemsnitlige forbrug i 2018, Danmarks Statistik.
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Virksomheder
Virksomhederne består af alle 
firmaer, både små og store. Bl.a. dem, 
som du kan genkende fra din egen by. 
Bageren, supermarkedet, frisøren, 
cykelhandleren osv. I Danmark har vi 
også nogle rigtig store virksomheder 
med mange tusinde ansatte, som for 
eksempel LEGO, Novo Nordisk og AP 
Møller Mærsk.

Medlemmerne i husholdningerne 
er for det meste ansat hos 
virksomhederne, og de får løn for 
deres arbejde. Det er en udgift for 
virksomhederne, der til gengæld  

 
tjener penge, når medlemmerne 
af husholdningerne køber 
virksomhedens produkter eller 
ydelser. Når du bliver klippet, 
handler i supermarkedet eller køber 
ny cykel, er du medvirkende til, at 
virksomheden tjener penge.

Virksomhederne betaler skat til 
staten. Det hedder selskabsskat 
og udgør aktuelt 22 pct. af 
virksomhedens overskud.

Offentlig sektor
Den offentlige sektor består af 
staten, regionerne og kommunerne. 
Lønnen til de ansatte, der arbejder i 
den offentlige sektor som fx lærere, 
sygeplejesker og politibetjente, 
betales via indtægterne fra 
skatten fra husholdningerne og 
virksomhederne. De ansatte betaler 
så igen skat af deres løn, som indgår i 
det økonomiske kredsløb.

Den offentlige sektor bruger 
også en stor del af indtægterne 
fra skatten på at udbetale dem 
igen som overførselsindkomster 
til befolkningen. Det kan være 
kontanthjælp, SU eller folkepension.

 
En anden vigtig opgave for den 
offentlige sektor er at opbygge og 
vedligeholde landets infrastruktur 
såsom togskinner, veje og broer. 
Hvis der fx skal bygges et nyt stykke 
motorvej, kan den offentlige sektor 
betale et privat firma for at udføre 
opgaven, og dermed kommer pengene 
tilbage til virksomhederne i det 
økonomiske kredsløb. 

Hvis arbejdsløsheden er lav, og alle 
er i arbejde, kommer der flere skatter 
i statskassen. Omvendt hvis flere 
bliver fyret, og arbejdsløsheden 
stiger, er der flere, som så skal have 
udbetalt overførselsindkomster fra den 
offentlige sektor.
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Banker
Bankerne er en del af det, man kalder 
den finansielle sektor. Bankernes 
kerneopgave er at tage imod indlån, 
yde lån og gennemføre betalinger. Det 
er vigtigt for samfundet, at bankerne 
udfører de opgaver. På den måde kan 
virksomheder med styr  

 
på deres økonomi få de lån, som er 
nødvendige for at kunne investere og 
skabe job. Husholdningerne kan spare 
op og placere pengene sikkert hos 
bankerne, men de kan også låne til 
køb af fx hus eller bil og tilbagebetale 
på et senere tidspunkt. Bankerne 

Sådan fordeler de offentlige indtægter og udgifter sig:

OFFENTLIGE 
INDTÆGTER

1.131.721 mio. kr.

OFFENTLIGE 
UDGIFTER

1.121.018 mio. kr.

Kilde: Offentlige indtægter og udgifter i 2018, Danmarks Statistik, ADAM’s databank.

Skatter (fx person- og 
selskabsskat)  57%

Forbrug (fx løn til offentligt  
ansatte og varekøb)  49%

Moms og afgifter  32% Investeringer (fx i veje og broer)  6%

øvrige indtægter  11% Inkomstoverførsel (fx kontanthjælp 
og SU)  32%

øvrige udgifter  13%
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påtager sig en risiko, og de skal være 
dygtige til at vurdere, hvem der har 
en sund økonomi og dermed er i stand 
til at betale lånene tilbage. Samtidig 

er der en række krav til bankerne, 
som sikrer, at de ikke tager en større 
risiko, end de kan bære.

Bankerne skal være robuste
Har du lige oprettet en opsparingskonto 
til dine konfirmationspenge eller fået dit 
første betalingskort, tænker du måske 
på banken. Men i hverdagen er det nok de 
færreste af os, der gør det. Til gengæld 
omtales bankerne næsten hver dag i 
nyhederne på tv og på nettet. Hvorfor? 
Det er, fordi vi danskere har over 900 mia. 
kr. stående i bankerne, og i gennemsnit 
har hver voksen dansker lånt 1,1 mio. kr. af 
bankerne. 

De enorme beløb gør, at bankerne har stor 
betydning for hele samfundsøkonomien. 
En af Nationalbankens vigtigste opgaver 
er derfor at sikre, at bankerne – ja, faktisk 
hele finanssektoren – er robust. Man kan 
også sige, at Nationalbanken arbejder 
for at sikre den finansielle stabilitet. Det 
betyder, at bankerne skal kunne modstå 
økonomiske og finansielle kriser, uden at 
det får betydning for dig og din hverdag, 
så du fortsat kan låne og spare op på en 
sikker måde.

FAKTA

NOGLE HAR BEHOV 
FOR AT SPARE OP

NOGLE HAR BEHOV 
FOR AT L ÅNE

Bankernes rolle i samfundet



Diskutér i klassen: 

• Hvordan påvirkes det økonomiske kredsløb, hvis renten stiger? Tænk fx på, at det 
bliver dyrere at låne penge, og man kan tjene mere på at spare op. 

• Hvordan påvirkes det økonomiske kredsløb, hvis arbejdsløsheden stiger?

• Hvordan påvirkes det økonomiske kredsløb, hvis det offentlige sætter 
selskabsskatten op?

OPGAVE 4

Personskat: Den skat, som en almindelig 
borger skal betale. Personskatten består 
hovedsageligt af den skat, man betaler af 
sin indkomst.

Selskabsskat: Den skat, som virksomhe-
der skal betale. Skatten består hovedsage-
ligt af den skat, virksomhederne betaler af 
deres overskud.

Overførselsindkomst: Indkomst, som det 
offentlige stiller til rådighed for borgerne, 
fx kontanthjælp, SU og folkepension.

Indlån: Penge, som man sætter 
ind i banken, fx på en løn- eller 
opsparingskonto.

Ordforklaringer
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Som du måske husker fra kapitlet 
om det økonomiske kredsløb, er de 
forskellige aktører i økonomien tæt 
forbundet. Derfor kan politikerne 
påvirke hele Danmarks økonomi med 
beslutninger. Den type beslutninger 
kaldes økonomisk politik. Der kan 
være mange forskellige grunde til at 
føre økonomisk politik. 

1. En af grundene kan være 
ideologisk og handle om, hvordan 
man skal dele samfundets 
ressourcer mellem sig. Fx kan 
man beslutte, at unge skal have 
en højere indkomst, mens de 
studerer, og derfor hæve SU’en. 
Man kan også beslutte, at de ældre 
skal have mindre i folkepension. 
Selv om det umiddelbart er et 
fordelingsspørgsmål, påvirker 
det også økonomien samlet set. 
Fx kan det betyde, at flere unge 
vil tage en uddannelse, og at flere 
ældre vil blive længere tid på 
arbejdsmarkedet. 

2. En anden grund til at føre 
økonomisk politik kan være for at 
fremme en bestemt adfærd. Fx kan 
det offentlige sætte afgiften på 
elbiler ned, hvis de vil fremme en 
grønnere transport, eller de kan 
hæve afgiften på benzin og opnå 
samme resultat. Det er umiddelbart 
et spørgsmål om adfærd, men det 
påvirker samtidig også økonomien. 
Fx kan det betyde, at der bliver 
importeret mindre olie.

3. En tredje grund til at føre 
økonomisk politik kan være et 
direkte ønske om at påvirke den 
økonomiske aktivitet. Altså at 
sparke gang i eller at bremse den 
danske økonomi. Fx kan man bygge 
en ny bro og på den måde sørge for, 
at der kommer flere ingeniører og 
bygningsarbejdere i beskæftigelse. 
Når der er flere i beskæftigelse, 
køber de flere varer, som igen 
resulterer i, at endnu flere bliver 
beskæftiget.  
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økonomisk politik kan udformes på 
mange forskellige måder. Det kan 
være pengepolitik, finanspolitik 
og strukturpolitik som fx politik 
rettet mod arbejdsmarkedet. Det 
er centralbanken i hvert land, der 
har ansvaret for pengepolitikken, 
dvs. i Danmark er det Danmarks 
Nationalbank, som fører pengepolitik. 
Finans- og strukturpolitikken ligger 
derimod i hænderne på politikerne i 
Folketinget. Det er op til politikerne 
i det enkelte land at beslutte, 
hvordan den økonomiske politik skal 
tilrettelægges. I Danmark sker det 
hovedsageligt i forbindelse med  
forhandlingerne om den årlige finanslov.

Penge- og finanspolitikken kan 
bestemme økonomiens fart
I teorien kan man med både 
finanspolitik og pengepolitik påvirke 
den økonomiske aktivitet i samfundet. 
Det vil sige, at man kan få Danmarks 
økonomi til at gå op eller ned i tempo 
– ligesom at træde eller lette på 
speederen i en bil. I finanspolitikken 
gør man det ved at ændre på de 
offentlige indtægter og udgifter, mens 
man i pengepolitikken gør det ved at 
ændre på renten. 

I praksis er det svært at bruge 
økonomisk politik til at finjustere 
den økonomiske aktivitet. Hvis 
vi ser på finanspolitikken er en 
af grundene, at det tager tid at 
gennemføre politiske tiltag og 
derefter tid, før virkningerne slår 
igennem i samfundet. Herudover er 
det er svært at beregne den nøjagtige 
effekt af specifikke tiltag. Hvis det 
eksempelvis går sløjt i økonomien, 
skal dette først konstateres ved fx at 
se på tal for vækst og beskæftigelse 
fra det foregående kvartal. Så skal 
der stilles forslag til, hvilke tiltag man 
ønsker at gennemføre, og effekterne 
af tiltagene skal beregnes. Så skal 
ændringerne vedtages i Folketinget. 
Bagefter skal tiltagene gennemføres 
i praksis. Alt imens kan det være, 
at økonomien allerede er kommet 
op i gear. Altså er der ikke længere 
behov for den økonomiske politik. 
Nu risikerer den faktisk at sætte for 
meget gang i økonomien.
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Penge- og finanspolitik kan være både lempelig og stram. Når politikken er lempelig, 
sætter den gang i økonomien. Når politikken er stram, bremser den økonomien.

Centralbanken kan føre en 
lempelig pengepolitik ved 
at sætte renten ned. På den 
måde bliver det billigere 
for virksomheder at låne 
til investeringer og for 
husholdninger at låne til fx 
boligkøb. Det gør det også 
samtidig til en dårligere 
forretning at spare op, fordi 
renten på opsparing er 
lav. Derfor vil flere typisk 
foretrække at forbruge 
mere. Det er alt sammen 
med til at sætte gang i 
økonomien.

Politikerne kan føre en 
stram finanspolitik ved 
at mindske de offentlige 
udgifter eller ved at øge de 
offentlige indtægter. Det 
kan fx gøres ved at spare 
på offentlige services 
eller at hæve skatterne. 
Når staten så at sige tager 
penge ud af hænderne 
på husholdninger og 
virksomheder, vil de bruge 
færre penge. Det er alt 
sammen med til at bremse 
økonomien. 

Politikerne kan føre en 
lempelig finanspolitik 
ved at øge de offentlige 
udgifter eller ved at mindske 
de offentlige indtægter. 
Det kan gøres på mange 
forskellige måder, men at 
bygge en bro eller at sænke 
skatterne er eksempler på 
en lempelig finanspolitik. 
Når staten så at sige 
giver husholdninger og 
virksomheder flere penge 
mellem hænderne, vil 
de bruge dem. Det er alt 
sammen med til at sætte 
gang i økonomien.

Centralbanken kan føre 
en stram pengepolitik ved 
at sætte renten op. Når 
renten sættes op, bliver det 
dyrere for virksomheder 
og husholdninger at låne 
penge, og det vil også gøre 
det mere attraktivt at spare 
op. Det er alt sammen med 
til at bremse økonomien.

Hvordan virker penge- og finanspolitikken? 

LEMPELIG POLITIK STRAM POLITIK

PENGEPOLITIK

FINANSPOLITIK



I Danmark har vi fastkurspolitik 
De fleste lande er enige om, at målet 
med pengepolitikken er at sikre 
en lav og stabil inflation. Selv om 
der er en høj grad af enighed om 
pengepolitikkens mål, findes der 
forskellige måder at opnå målet på. 

En række lande, heriblandt 
Storbritannien og Sverige, har 
et specifikt mål for inflationen. 
Målsætningen varierer fra land til 
land, men ligger typisk på ca. 2 pct. 
inflation om året. Landene forsøger at 
nå målet gennem deres pengepolitik, 
altså ved at justere renterne op 
eller ned. Hvis der er udsigt til, at 
inflationen vil blive højere end målet, 
sætter de renten op for at dæmpe den 
økonomiske aktivitet. Omvendt sættes 
renten ned, hvis inflationen ser ud til 
at blive lavere end målsætningen. 

Som tidligere nævnt har vi i Danmark 
valgt at føre fastkurspolitik og på den 
måde opnå en lav og stabil inflation.  
Det har vi en lang tradition for at gøre 
– faktisk er der ført fastkurspolitik 
helt tilbage til 1800-tallet. Men 
man kan ikke sige, at fastkurspolitik 
er bedre eller værre end andre 
måder at føre pengepolitik på. Det 
er mere et spørgsmål om at vælge 
en strategi og holde fast i den. På 
den måde skaber man stabilitet og 
troværdighed omkring sin politik. 
Fastkurspolitikken betyder, at 
Danmarks Nationalbank bruger 
renten og dermed pengepolitikken til 
at holde kronens værdi stabil over for 
euroen. Det er derfor, at en euro altid 
koster ca. 7,5 krone. Ved at sørge for, 
at værdien af den danske krone altid 
følger værdien af euroen, opnår vi 
den samme lave og stabile inflation i 
Danmark som i euroområdet.

Nationalbanken kan bruge renten 
til at styre kronens værdi. Det er 
forenklet sagt, fordi den danske rente 
på den ene side er det afkast, du kan 
få ved at have danske kroner, og på 
den anden side den omkostning, du 
betaler for at låne danske kroner. 
Hvis den danske rente er høj, vil det 
være attraktivt at have danske kroner, 
fordi det giver et stort afkast, når 
man sætter pengene i danske banker 
eller låner dem til danske borgere, 
virksomheder eller den danske stat. 
Det svarer til, at du gerne vil have 
penge i banken, hvis du får en høj 
rente for det. Omvendt vil en lav dansk 
rente gøre det mindre attraktivt at 
have danske kroner. Så hvis kronen er 
på vej til at blive mindre værd, sætter 
Nationalbanken renten op. Det gør 
det mere attraktivt at have og købe 
kroner, efterspørgslen stiger, og 
kronen bliver mere værd.  Omvendt 
hvis kronen er på vej til at blive mere 
værd, sætter Nationalbanken renten 
ned. Det gør det mindre attraktivt at 
have og købe kroner, efterspørgslen 
falder, og kronen bliver mindre værd.
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Negative renter
Man betaler renter for at låne penge, og 
man får renter for at spare op. Hvis renten 
er 5 pct. pr. år, og du låner 1.000 kr., vil 
du skulle betale 50 kr. for lånet. Omvendt 
ville du få 50 kr. pr. år for at sætte 1.000 kr. 
i banken.

I flere år har renten været tæt på 0 pct. 
– både når man låner, og når man sætter 
penge i banken. Nu er der sket det, at 
der er kommet negative renter. Det har 
vendt det kendte billede på hovedet. Det 
betyder, at det nu kan koste at have sine 
penge stående i banken. Og i nogle til-

fælde kan man også tjene på at optage lån 

Hvorfor er renterne så lave? Det skyldes 
bl.a., at centralbankerne i mange lande 
satte renten ned i slutningen af 2000’erne 
for at få gang i væksten efter finanskri-
sen. Men den vigtigste forklaring er, at 
vi sparer mere op. Både i Danmark og 
i mange andre lande bliver der sparet 
op som aldrig før. En af grundene til, 
at vi sparer mere op, er fordi vi bliver 
ældre og ældre. Der bliver simpelthen 
flere, der sparer mere op til en længere 
pensionstilværelse.

FAKTA

• Giv to eksempler på, hvad man kan opnå ved at føre økonomisk politik.

• Hvorfor kan det være svært at bruge økonomisk politik til at styre samfundsøkono-
mien? Giv et eksempel.

• Forklar med dine egne ord, hvordan en henholdsvis stram og lempelig finanspolitik 
virker. Giv et eksempel på hver.

• Tjek kronens kurs over for euroen på www.nationalbanken.dk/valutakurser. Passer 
det med teksten i kapitlet?

• Hvorfor mener Nationalbanken, at fastkurspolitik er vigtig?

• Hvad tror du, der ville ske, hvis kronens værdi steg 2 pct. i forhold til euroen? Tænk 
fx på, om det bliver dyrere eller billigere for jer at købe udenlandske varer. Hvad ville 
Nationalbanken gøre?

OPGAVE 5

http://www.nationalbanken.dk/valutakurser


Økonomisk politik: 
Beslutninger om økonomi, 
som det offentlige kan 
træffe. Beslutningerne 
kan bruges til at omfordele 
penge mellem forskellige 
grupper, til at påvirke til 
en bestemt adfærd eller 
til at skrue op og ned for 
den økonomiske aktivitet. 
økonomisk politik er fx 
finanspolitik, pengepolitik, 
arbejdsmarkedspolitik og 
erhvervspolitik.

Lempelig politik: Når 
man fører en lempelig 
økonomisk politik, øger 
det aktiviteten i økonomien 
ved at give folk flere penge 
mellem hænderne. Det kan 
fx være at sænke skatterne 
eller at nedsætte renten.

Stram politik: Når man 
fører en stram økonomisk 
politik, dæmper det 
aktiviteten i økonomien ved 
at give folk færre penge 
mellem hænderne. Det kan 
fx være at øge skatterne 
eller at hæve renten.

Finanspolitik: Ændringer i 
de offentlige indtægter og 
udgifter. Det kan fx være 
at sænke selskabsskatten 
eller at bruge flere penge 
på hospitalerne. 

Pengepolitik: Ændringer i 
centralbankens rente. Det 
gør det enten dyrere eller 
billigere at låne penge. 

Ordforklaringer
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Hvad er en sund økonomi egentlig? 
Når man taler privatøkonomi, er 
det forholdsvis enkelt, for der skal 
være balance mellem indtægter og 
udgifter, og der skal være en tilpas 
opsparing, så der er luft til at kunne 
betale uforudsete udgifter, som fx 
hvis din telefon går i stykker. Det er 
dog også helt naturligt, at der er visse 
tidspunkter i dit liv, hvor indtægter 
og udgifter ikke er i balance, og her 
kan man bruge lån eller opsparing 
til at udjævne forbruget over et 
langt liv. Indtægterne er fx lave, når 
man studerer, så her kan det blive 
nødvendigt at optage studielån, som 
betales tilbage, når man senere har 
fået sin uddannelse og er kommet i 
arbejde. Når man har arbejdet nogle 
år, er indtægterne formentlig større 
end udgifterne, og så begynder man at 
kunne spare op, så man kan klare sig  
i alderdommen. 

Man kan også tale om sundhedstil-
standen for et helt lands økonomi, men 
så kigger man på flere faktorer end 
blot indtægter, udgifter og opsparing. 

Når man skal vurdere, om Danmarks 
økonomi er sund, kan man naturligvis 
vælge at se på det på forskellige måder. 

Hvad er BNP? Og kan det svare på, 
om økonomien er sund?
Oftest kigger man på et lands 
bruttonationalprodukt, BNP, for at se, 
hvor rigt landet er. BNP fortæller noget 
om, hvor meget landet producerer af 
varer og tjenester. BNP er værdien 
af den samlede produktion eller med 
andre ord den samlede indkomst, der 
fordeler sig mellem husholdninger, 
virksomheder og den offentlige sektor. 
Danmarks BNP pr. indbygger er højt 
sammenlignet med mange andre 
lande. Så målt ud fra BNP alene har 
Danmark en sund økonomi.

Der er dog nogle begrænsninger, 
når man bruger BNP som mål for 
et lands sundhedstilstand. BNP 
fortæller fx ikke noget om, hvordan 
indkomsten fordeles i befolkningen. 
BNP kan sagtens være højt, mens 
pengene kun tilfalder en lille gruppe 
i samfundet. BNP fortæller heller 
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ikke noget om, hvor bæredygtig et lands 
økonomi er, og om landet er rustet til at klare 
fremtidens udfordringer. BNP er generelt 
ikke et godt redskab til at måle trivslen i 
befolkningen. Det tager bl.a. ikke højde 
for klima, forurening og kriminalitet. Der 
vil dog ofte være en sammenhæng, så jo 
højere BNP pr. indbygger, dvs. jo rigere et 
land er, jo højere er befolkningens levealder, 
uddannelsesniveau og indkomst.

Hvordan tager man temperaturen på 
økonomien?
Det er således store ideologiske spørgsmål 
på spil, når man skal svare på, om en 
økonomi er sund. Men det, man ofte taler 
om, er, om en økonomi er i en højkonjunktur 
eller en lavkonjunktur, altså temperaturen 
på økonomien lige nu. Om der er meget 
gang i hjulene, eller det hele går mere 
langsomt. Det er interessant at vide, 
både hvordan økonomiens tilstand er 
lige nu, og hvor den er på vej hen. Det er 
fx vigtigt at vide, når politikerne skal føre 
finanspolitik. Er der udsigt til, at økonomien 
kommer til at være i en lavkonjunktur, 
kan finanspolitikken understøtte, at der 
kommer mere gang i hjulene. Omvendt 
hvis økonomien er i højt tempo, kan den 
økonomiske politik være med til at hindre, 
at økonomien overophedes. Samtidig vil 
økonomiens temperatur i de kommende år 
være afgørende for den offentlige økonomi. 
I en lavkonjunktur med høj arbejdsløshed 
vil indtægter fra skatterne være lave og 
udgifter til overførselsindkomster være 
høje, og omvendt i en højkonjunktur. I en 
sund økonomi skal der være luft til at kunne 
håndtere ændringer i økonomiens temperatur, 
også når ændringerne kommer uventet.

Arbejdsmarkedet 
Noget af det, man ser på, når man skal finde 
ud af, hvordan økonomien har det, og hvor 
den er på vej hen, er arbejdsmarkedet. Er der 
mange eller få arbejdsløse? Kan virksom-
hederne få den arbejdskraft, de har behov for? 

Hvis arbejdsløsheden er meget høj, er det 
et problem for økonomien. Der er færre, 
der har en indkomst, og der er flere, som er 
afhængige af overførselsindkomster fra det 
offentlige. Virksomhederne har også svært 
ved at sælge deres produkter. 

Hvis arbejdsløsheden omvendt er meget lav, 
kan virksomhederne have svært ved at få 
medarbejdere, og i hvert fald kan det være 
svært at få medarbejdere med de rigtige 
kvalifikationer. De nuværende medarbejdere 
kan derfor forlange en højere løn, og det 
vil få virksomhederne til at sætte prisen på 
deres produkter op. Som du læste i kapitel 
2, er det heller ikke godt for en økonomi, 
hvis prisstigningerne bliver for høje og 
uforudsigelige.

Betalingsbalance
En anden ting, man kan se på, når man skal 
vurdere, om et lands økonomi er sund, er 
betalingsbalancen. Hvordan går det med 
Danmarks import og eksport? Og hvordan er 
udsigterne til, at vi kan afsætte danske varer 
og tjenester til udlandet? Helt forenklet set 
bidrager et overskud på betalingsbalancen 
positivt til Danmarks økonomi.

De seneste mange år har der været store 
overskud på Danmarks betalingsbalance.  
Det betyder groft sagt, at vi sælger flere 
varer og tjenester til udlandet, end vi køber 
fra udlandet. Det skyldes især, at danskerne 
sparer op bl.a. til pensionsalderen. Historisk 
set har betalingsbalancen fået mere fokus i 
dansk økonomi, end den får i dag. I 1970’erne 
og 80’erne var der massive underskud på 
betalingsbalancen.

Når et land har underskud på 
betalingsbalancen, medfører det en gæld 
til udlandet, og den gæld skal der betales 
renter af. Det gør landet fattigere, når 
rentebetalinger sendes til udlandet. Det 
omvendte er tilfældet ved overskud på 
betalingsbalancen.
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Der kan være forskellige årsager til et 
betalingsbalanceunderskud. Nogle er mere 
acceptable end andre. Fx kan et underskud 
på betalingsbalancen være med til at betale 
for, at økonomien kan vokse i en periode. 
Det er ikke et økonomisk-politisk problem. 
Hvis man til gengæld oplever, at en lempelig 
finanspolitik, der alene sigter mod at øge 
aktiviteten i dansk økonomi, ”siver ud” og går 
til køb af udenlandske varer og tjenester, kan 
det blive et økonomisk-politisk problem. Det 
kan få grimme konsekvenser for et land, hvis 
underskuddet på betalingsbalancen bliver 
så stort, at udlandet mister tilliden til landet. 
Det kan fx betyde, at det bliver dyrere for 
almindelige husholdninger, virksomheder 
og for staten at låne penge, hvis udlandet 
tror, at økonomien er så dårlig, at der er stor 
sandsynlighed for, at landet ikke betaler lånte 
penge tilbage. Det var netop et af problemerne 
for Danmark i 1970’erne og 80’erne.

Boligpriser
En tredje indikator, man kan se på, når man 
skal vurdere et lands økonomi, er udviklingen 
i priserne på boliger. Stiger boligpriserne 
drastisk? Og hvad med hastigheden på 
boligsalg? Når boligerne stort set ikke at 
blive sat til salg, før de allerede er solgt? 
Boligmarkedet er vigtigt, fordi det fylder 
meget i den samlede økonomi. Se bare på 
en husholdning. Her går en stor del af den 

månedlige indkomst typisk til at betale for 
boligen. Hvis du engang skal købe et hus 
eller en lejlighed, er det sikkert det største 
køb, du nogensinde skal foretage dig, og det 
er med stor sandsynlighed et køb, som du 
skal låne penge til i banken.

Udviklingen i priserne på boliger kan ofte 
fortælle, hvor godt det går i økonomien. 
Hvis priserne stiger støt, er det tegn på, at 
danskerne har penge mellem hænderne og 
ser lyst på fremtiden. En tommelfingerregel 
er, at boligpriserne skal stige i ca. samme 
tempo som BNP. På den måde er der nemlig 
balance mellem, at folk på den ene side låner 
større beløb til dyrere boliger, og på den 
anden side tjener de også mere, så de kan 
betale lånene tilbage. 

Men hvis boligpriserne stiger voldsomt over 
længere tid, kan det være tegn på en usund 
udvikling. Du har måske hørt om boligbobler. 
En boligboble er, når boligpriserne stiger 
og stiger, men kun fordi folk forventer, at 
priserne vil stige. Det er en selvforstærkende 
spiral, hvor folk køber boliger, fordi de tror, 
at boligerne vil stige i værdi. Og så stiger 
boligerne faktisk i værdi, fordi der er mange, 
som efterspørger boliger.

Til sidst brister boblen, når priserne på 
boliger er nået et urealistisk højt niveau, som 

Bruttonationalprodukt, BNP: Et lands 
samlede produktion af varer og tjenester. 
Velstand og vækst i samfundet måles ofte 
ved at se på udviklingen i BNP.

Betalingsbalance: I grove træk forskellen 
mellem et lands import og eksport.

Eksport: De varer og tjenester, et land 
sælger til et andet land.

Import: De varer og tjenester, et land køber 
fra et andet land. 

Statsobligationer: Stater kan låne 
penge ved at udstede obligationer. 
Obligationerne sælges til investorer. 
Pengene fra salget går til staten, til 
gengæld betaler staten løbende renter til 
investorerne.  

Ordforklaringer
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er ude af trit med resten af den økonomiske 
udvikling. Når det går op for folk, at der 
er tale om en boble, er de ikke længere 
interesserede i at købe boliger. Derfor falder 
prisen på boliger. Forestil dig, at du har et 
hus, som du tror, er 1 mio. kr. værd. Pludselig 
falder værdien til 700.000 kr. Du er blevet 
fattigere. Går du med tanker om at sælge 
dit hus, kan det være, at du faktisk har lånt 
800.000 kr. i banken for at købe huset – altså 
skylder du nu mere, end du kan få for huset. 
Det betyder højst sandsynligt, at du bliver 
nødt til at holde igen med at bruge penge. 
Når der er mange, som stopper med at bruge 
penge samtidigt, falder virksomhedernes 
salg, og en økonomisk nedtur begynder. Vi 
så et eksempel på en boligboble i Danmark i 
midten af 2000’erne.

Det offentliges økonomi
En fjerde ting, som kan indikere, om et lands 
økonomi er sund, er de offentlige finanser. 

Ligesom du kan have plus eller minus på din 
bankkonto, kan et land også have overskud 
eller underskud på de offentlige finanser. Det 
afhænger af forholdet mellem de offentlige 
indtægter og udgifter. Som du læste i kapitel 
3 består de offentlige indtægter fx af den skat, 
du betaler af din løn, men udgifterne fx består 
af omkostningerne til at drivefolkeskoler.

Hvis et land har brug for penge til nye veje 
eller andre store projekter, kan landet 
udstede statsobligationer. Det svarer til, 
at landet låner penge af dem, som køber 
obligationerne. Det kan give god mening i 
nogle sammenhænge at optage gæld, men 
optager man alt for meget gæld – så meget, 
at det kan blive svært at betale renter og i 
sidste ende pengene tilbage – ja, så er det 
ikke godt. Danmark har i en lang årrække haft 
en god balance mellem offentlige indtægter 
og udgifter og har også en beskeden offentlig 
gæld, der er blandt de laveste i Europa.

• Hvordan mener du, at en sund økonomi ser ud?

• Se på tabellen nedenfor. Hvordan er udsigterne for dansk økonomi de kommende 
år? Kig fx på den forventede udvikling i BNP, betalingsbalancen, huspriserne og på 
arbejdsmarkedet.

OPGAVE 6

Kilde: Prognose for dansk økonomi, september 2019, Danmarks Nationalbank.

Forventet udvikling for dansk økonomi

Årlig vækst, pct. 2018 2019 2020 2021

BNP 1,5 1,8 1,5 1,5

Husholdningernes forbrug 2,2 1,6 2,2 2,1

Offentligt forbrug 0,9 0,8 0,9 0,7

Offentlige investeringer 0,1 3,0 -0,2 3,5

Virksomhedernes investeringer 8,7 -4,2 4,8 3,1

Eksport 0,4 2,5 2,1 2,3

Import 3,3 0,1 3,4 3,2

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.971 3.011 3.036 3.058

Arbejdsløshed, pct. af arbejdsstyrke 3,5 3,3 3,2 3,0

Betalingsbalance, pct. af BNP 5,7 7,0 6,6 6,2

Huspriser, årlig vækst i pct. 3,8 2,4 3,5 3,0

Inflation 0,7 0,8 1,0 1,5
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