
      

 

Finanspolitik 

• Høj vækst, så får man mindre arbejdsløshed 

• Lav inflation 

• Lav arbejdsløshed   
• Overskud på betalingsbalancen 

• Høj BNP-vækst 
  

Og det er dem politikkerne har mulighed for at prøve at styre forbruget/efterspørgslen 

  

" Man forsøger at påvirke efterspørgslen i samfundet ved at ændre på statens indtægter eller statens 

udgifter. Herigennem påvirkes betalingsbalance, produktion og beskæftigelse.  " 

HH = Husholdning 

VH = Virksomheder 

  

Typer af finanspolitik  

Ekspansiv finanspolitik  

Når økonomien er dårlig 

Mål: at øge efterspørgelsen i samfundet ( sætte gang i økonomien  i dårlige tider) hvis der er lav vækst 

og høj arbejdsløshed . 

Metode:  (( Flere penge i samfundet))  

Sænke skatten, (Ikke sikkert, bank, bruge på import)  

• sænke momsen,  

• øge offentlige anlægsinvesteringer fx byggerier (bro), (penge bliver med sikkerhed brugt på 

arbejdskraft) 

•  øge de offentlige ydelser, (SU, folkepension, børnepenge)  

•  øge forbruget, hæve overførsler 

• ansætte flere fra det offentlige 

  

Kontraktiv finanspolitik  

Når den er for god - køber for meget 

Mål:  at mindske efterspørgslen i samfundet(at mindske væksten i samfundet i tider hvor tingene går 

lidt for godt), Hvis der er for høj vækst 

Metode :  

• sætte skatten op,  

• Mindske overførsler,  

• mindste offentlige forbrug (su, folkepension, børnepenge) 

• mindste offentlige investeringer. 

•  Momsen op,  

• fyre folk 

  

  

Indgrebets type Fordele Ulemper 

Flere off ansatte Mindre arb.løshed BNP stiger 

økonomisk aktivitet 

Det er dyrt for staten 

erhvervslivet svækkes 

Kræver stigende skatter 

  

Off inversteringer Flere arbejdspladser 

Virksomheder i gang 

Koster mange penge at 

bygge bro, skole osv. 

Lang planlægning 



      

 

Lavere skatter For flere til at arbejde og forbedre 

strukturerne i dansk økonomi 

  

Senere pension 

  

Uddanner sig mere 

Flytter mindre til udlandet.  

  

Mindre sort arbejde 

  

Hvis folk ikke bruger 

pengene(opsparing)   

  

Ingen garanti for danske varer 

  

Folk tager ud og rejser 

  

Stimolanspakker  

Lavere skat 

Bruges på områder 

der trænger 

Forbedring af miljø og velfærd 

Stimulerer økonomien  

Små/Ingen positive virkninger på 

arbejdsmarked 

  

Typisk lagt på ting man vil 

begrænse 

  

Tager lang tid 

  

De er dyre 

Svær at time 

Nedtur i dansk økonomi 

  

 



      

 

Der er ting der dæmper virkningen 

 


