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Problemformulering:  

Hvilken økonomisk politik har Danmark, Frankrig, Polen og Spanien, og hvordan har 

deres indmeldelse i EU påvirket deres lands økonomi?  

 

Ud fra problemformuleringen vil vi udarbejde en redegørelse for begrebet 

pengepolitik, samt redegørelse for udvalgte arbejdsspørgsmål, som vi har vurderet 

har relevans for vores problemformulering. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse analyseres økonomien i udvalgte EU 

lande, derudover analyseres der hvorledes den aktuelle pengepolitik i EU passer til de 

udvalgte lande. 

 

I forlængelse af dette diskuteres der om hvorvidt det er en god idé for Danmark at 

have en fastkurspolitik. 

 

Resumé: 

I denne opgave har vi haft udgangspunkt i økonomisk politik i nogle EU lande og 

hvilken påvirkning EU har haft på landenes økonomi. Her har vi analyseret nogle af 

de faktorer der spiller ind når man skal udarbejde en økonomisk politik. De 4 lande vi 

har haft fokus på er: Danmark, Frankrig, Spanien og Polen. Vi har taget Danmark da 

de har en stærk økonomi, og derfor kunne være spændende at sammenligne med et 

sydligt land, og et østligt land. Afslutningsvis har vi diskuteret om det var idé at 

Danmark skulle føre fastkurs politik, eller om de ikke skulle.  
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Redegørelse:  
 
Økonomisk politik er det begreb og indgreb der bruges når man skal påvirke den 
økonomiske aktivitet der er i landet. Der findes 2 typer af økonomisk politik. Den ene 
heder finanspolitik. Finanspolitik går ud på at man forsøger at påvirke efterspørgslen 
i landet. I denne form for økonomisk politik har man nogle værktøjer man kan dreje 
på. F.eks. kan man ændre lidt på statens indtægter og udgifter. Grunden til man vil 
ændre efterspørgslen kunne være at landet havde et underskud på betalingsbalancen, 
havde for høj eller lav inflation, arbejdsløsheden var for lav eller for høj eller at man 
gerne vil skabe noget mere vækst.  
Det andet begreb er pengepolitik. Pengepolitik fører man når man gerne vil ind og 
påvirke udbuddet, hvor vi før havde efterspørgslen. Her er formålet ved at føre en 
pengepolitik at ændre på udbuddet af penge, for at påvirke den efterspørgsel der 
måtte være på pengene. Dette styres som regel af centralbanker, som kan ændre på 
valutakurs og markedsrenten.  
 

Analyse:  

Øst/vest analyse - Danmark, Frankrig, Spanien og Polen 

Vi har valgt de fire lande grundet deres forskel i forhold til deres medlemskab i EU. 
Frankrig var med til at stifte EU, Danmark kom med i EU dengang tilbage i 1973, i 
1986 kom Spanien med og i 2004 kom Polen med. Vi vil sammenligne landene over 
de sidste 10 år.  

• Arbejdsløsheden  

Arbejdsløsheden er den mest stabile i Danmark af de fire lande. Dog er det polen der 
i 2020 kommer ned på det laveste niveau. Gennemsnittet for arbejdsløsheden i 
Danmark er 6,29%, 6,612% i Polen, Frankrig med 9,47% og Spanien der har klart det 
højeste på 19,75%.  

 

• Inflation 

Inflation er målt i den procentvise ændring i forhold til året før. Vi kan se, at 
Danmark og Frankrig har inflation alle årene. Danmark har i gennemsnit en inflation 
vækst på 0,91 %, hvilket er meget tilfredsstillende, og Frankrig har i gennemsnit en 
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inflation vækst på 1,15 %, som også er tilfredsstillende. Polen og Spanien følges 
faktisk ad, og har begge deflation i nogle af årene, men til gengæld har de andre år 
med en meget høj inflation.  
 

• BNP 

Her udregner BNP ‘ens procentvise ændring i forhold til året før. Som vi kan se har 
Polen haft den gennemsnitlige højeste vækst i BNP med 3,03 % om året. Derefter 
kommer Danmark med 1,53 % om året. Frankrig og Spanien har begge en meget lav 
vækst i BNP med henholdsvis 0,87 % i Frankrig og 0,52 % i Spanien.  
 
Diskussion: 
Afslutningsvis vil jeg diskutere om forfor det er skulle være, eller hvor det ikke 
skulle være en god idé at Danmark førte faskurspolitik.  
 
Hvorfor er det en god ide? 

Begge valutaer, både den danske krone og euroen er mere fast under fælles 
pengepolitik. Inflation er svingende dog ligger den stadig relativt tæt indenfor 
normen for inflation, som er 1-2%. 

Hvorfor er det en dårlig ide: 

Danmark bruger deres pengepolitik på en fast kurs mod euroen i stedet for at bruge 
pengepolitik til at fokusere på deres egne økonomiske mål. 

Danmark kan ikke indføre valutapolitik på samme måde som lande udenfor EU, da 
det vil sænke værdien kronen i forhold til euroen. Dette gør Danmark mindre 
konkurrencedygtig i forhold til verden. Dog gør det også handel med EU nemmere og 
mere stabilt. 
 

Konklusion:  

Vi kan konkludere ud fra vores diskussion at Danmark stadig burde føre en 
fastkurspolitik, da det vil gøre dem mest konkurrencedygtige, og det kan være en stor 
faktor i at medføre vækst.  
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Bilag:  

Det indre markeds påvirkning:  

 
 
 
Arbejdsløsheden:  
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Inflation:  
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