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Forløb 1: 6. Makroøkonomiske nøgletal

Forløb 1 6. Makroøkonomiske nøgletal
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Indhold (1/2) Kernestof:
International økonomi A, Systime, 2. Udgave, 2017.
16. Inf-
lation https://io-b.systime.dk/?id=p1415&amp;L=0
17. Makroøkonomisk la-
ndeanalyse https://io-b.systime.dk/?id=p1409

Supplerende stof:
PBL fo-
rløb Makroøkonomisk tidsserieanalyse af et selvvalgt land Data indsaml-
et på OECD database

Supplerende stof:
Makroøkonomisk landeanalyse Lande og elever 2A
Opgavebeskrivelse og skabelon til makroøkonomisk landeanalyse IØ B
Makroøkonomisk landeanalyse OECD lande
Makroøkonomisk landeanalyse OECD lydløs (1)

Noter:
Du skal læse kapitlet om inflation. Det er det sidste afsnit der er vi-
gtigst da vi ikke har arbejdet med det endnu https://io-b.systime.dk/?-
id=p1415
15 Miljøpolitik https://io-b.systime.dk/?id=p1427 15.1 https://io-b.sy-
stime.dk/?id=p1446 15.2 kun afsnittet om Fremtidige temperaturstigning-
er ifølge IPCC https://io-b.systime.dk/?id=p1443
15.4 Internationalt politisk samarbejde https://io-b.systime.dk/?-
id=p1436 Opgaven 2.3 skal afsluttes og afleveres som power point ind-
en modulet starter.
23.2 Handelshindringer https://io-b.systime.dk/?id=p1315
25.4 Landbrugspolitikken i EU https://io-b.systime.dk/?id=p1267 25.5
Andre anliggender i EU https://io-b.systime.dk/?id=p1263 Metode https:-
//io-b.systime.dk/?id=p1228 27.1 https://io-b.systime.dk/?id=p1234
19.2 Strukturel konkurrenceevne https://io-b.systime.dk/?id=p1388 19.3
Porters diamant https://io-b.systime.dk/?id=p1380
Til idag skal du læse om indkomstpolitik https://io-b.systime.dk/?-
id=p1475
Årsager til protektionisme https://io-b.systime.dk/?id=p1314 Frihandl-
ens bagside https://io-b.systime.dk/?id=p1769
16.1 Inflation https://io-b.systime.dk/?id=p1415 https://io-b.systime.-
dk/?id=p1424
Makroøkonomisk landeanalyse Du skal læse hele kapitlet. https://io-b.s-
ystime.dk/?id=p1409
https://io-b.systime.dk/?id=p1437
14.2 Erhvervspolitik https://io-b.systime.dk/?id=p1458 Du skal læse
de vedhæftede artikler. Spørgsmålene under artiklerne og afsnittet om
erhvervspolitik skal vi arbejde med i modulet.
22 Teorier om handel. https://io-b.systime.dk/?id=p1322
25.3 Det indre marked https://io-b.systime.dk/?id=p1271
Du skal læse disse to artikler til i dag https://www.ae.dk/artikler/ar-
bejdsudbud-er-ikke-et-maal-i-sig-selv https://cepos.dk/abcepos-artikle-
r/0039-%C3%B8get-arbejdsudbud-medfoerer-oeget-beskaeftigelse/
Metode 27.4 https://io-b.systime.dk/?id=p1231 27.5 https://io-b.systim-
e.dk/?id=p1230 27.6 https://io-b.systime.dk/?id=p1229 Hvis du ikke læs-
te metode i sidste uge skal du også se på 27.2 https://io-b.systime.dk-
/?id=p1233 27.3 https://io-b.systime.dk/?id=p1232
Til i dag skal du læse 12.3 om Danmarks pengepolitik. Jeg gennemgik
med dig sidste gang hvordan dans pengepolitik er tæt knyttet til vor-
es valutapolitik https://io-b.systime.dk/?id=p1496
Du skal kun læse dele af kapitel 20 Globaliseringsafmatning https://io-
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Indhold (2/2) -b.systime.dk/?id=p3474 Du skal læse hele afsnit 2 af kapitel 20 20.2
Verdenshandel fordelt på regioner og lande https://io-b.systime.dk/?-
id=p1364
Til i dag skal du læse 12.4 om EU's pengepolitik og ECB https://io-b.s-
ystime.dk/?id=p1491
Til i dag skal det sidste af kapitel 20 læses Afsnit 3 https://io-b.sy-
stime.dk/?id=p1360 Afsnit 4 https://io-b.systime.dk/?id=p1359
Til idag skal du læse 21.6 og 21.7 om Globlaiseringens forsider og bag-
sider 21.6 https://io-b.systime.dk/?id=p1342 21.7 https://io-b.systime-
.dk/?id=p1856
18 Danmarks Handel https://io-b.systime.dk/?id=p1393 19 konkurrenceevne
https://io-b.systime.dk/?id=p1374
25. Den europæiske union https://io-b.systime.dk/?id=p1256 25.1 Dannel-
sen https://io-b.systime.dk/?id=p1282 25.2 Institutionerne i EU https:-
//io-b.systime.dk/?id=p1276
23.1 Frihandel og økonomisk integration https://io-b.systime.dk/?-
id=p1321
Læs 21.3 til og med 21.5 https://io-b.systime.dk/?id=p1851 https://io--
b.systime.dk/?id=p1854 https://io-b.systime.dk/?id=p1345
Globalisering 21.1 og 21.2 er lektier til i dag https://io-b.systime.d-
k/?id=p1337 https://io-b.systime.dk/?id=p1346 https://io-b.systime.dk/-
?id=p1850
Priskonkurrenceevne https://io-b.systime.dk/?id=p1374 https://io-b.sys-
time.dk/?id=p1389
25.4 Landbrugspolitikken i EU https://io-b.systime.dk/?id=p1267 25.5
Andre anliggender i EU https://io-b.systime.dk/?id=p1263
Til dette modula skal du læse kapitel 12 afsnit 2 https://io-b.systime-
.dk/?id=p1498
Til idag skal du læse første afsnit af kapitel 13 om konkurrenceevnefo-
rbedrende politik. https://io-b.systime.dk/?id=p1469 https://io-b.syst-
ime.dk/?id=p1480
Til dette modul skal du læse første afsnit i kapitlet om pengepolitik
Kapitel 12 https://io-b.systime.dk/?id=p1484 Afsnit 12.1 https://io-b.-
systime.dk/?id=p1500
Metode 27.4 https://io-b.systime.dk/?id=p1231 27.5 https://io-b.systim-
e.dk/?id=p1230 27.6 https://io-b.systime.dk/?id=p1229 Hvis du ikke læs-
te metode i sidste uge skal du også se på 27.2 https://io-b.systime.dk-
/?id=p1233 27.3 https://io-b.systime.dk/?id=p1232
14.1 Strukturpolitik arbejdsmarkedspolitik https://io-b.systime.dk/?-
id=p1452 https://io-b.systime.dk/?id=p1464

Omfang 80 lektioner / 60 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud-
vikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv, og
derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og meto-
der
identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske
udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og
den økonomiske vækst
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af
de samfundsøkonomiske udfordringer
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne for-
klare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgan-
gspunkt i empiriske data
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og
relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i sam-
spil med andre fag
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkon-
omiske forhold

Kernestof:
økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem
makroøkonomiske nøgletal
vækst og konjunkturer
kvalitative og kvantitative metoder

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt arbejde med løbende opdatering af makroøkonomiske data, analyse og
vurderinger af et selvvalgt land afleveret som en stilladseret rapport
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Forløb 2: 4. Økonomisk konjunkturpolitik, skoler og balanceproblemer
Fortsat

Forløb 2 4. Økonomisk konjunkturpolitik, skoler og balanceproblemer Fortsat
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Indhold (1/2) Kernestof:
International økonomi A, Systime, 2. Udgave, 2017.
Kap 3–P-
roduktion og indkomst (repetition forsyningsbalancen)
Kap 8 - Finanspo-
litik
Kap 9 - Betalingsbalance og kapitalbalance
Kap 10 - Valuta
Kap
12 - Pengepolitik (start august 2020)
Kap 13 - Konkurrenceevneforbedre-
nde politik (start august 2020)

Supplerende stof:
Problembaserede opg-
aver til international økonomi, Systime 2018.
1.8 Finanspolitik og øko-
nomisk krise
3.5 Finanspolitikken i Danmark
3.6 Kryptovaluta som natio-
nalvaluta?

Valutasamarbejdet i EU og grækenlands gældskrise
Danmarks
Statistik: Nationalregnskabet, betalingsbalancen og kapitalbalancen:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/aarligt-nationalregnskab
http:-
//www.dst.dk/da/Statistik/emner/betalings-og-kapitalbalance
Finansmin-
isteriet: Finansloven og statens budget
http://www.fm.dk/arbejdsomraa-
der/offentlige-finanser/finansloven
Nationalbanken: Pengepolitik, Disk-
onto, Indskudsbevisrente, Folio, Udlånsrente, Valutakurser. https://ww-
w.nationalbanken.dk/da/Sider/Default.aspx
Anne M. Sørensen ”Kriser-
amt Venezuela tyer til nyskabt kryptovaluta”
Politiken, 25.02.2018.
Ma-
thias Ertmar Mencke ”Digitale oliepenge skal redde Venezuelas økonomi”-

Information, 24.02.2018.
Frederik M. Juel ”Topøkonomer: Vi famler i
blinde med den økonomiske politik”
Berlingske, 01.12.2017.
Niels Storm
Knigge ”Nej, regeringen er næppe fartblind – tværtimod”
Jyllands-Post-
en, 17.01.2018.
Nissen, Maya (2018) ”Sådan kom Grækenland ud af gældsk-
risen” DR.dk 22.06.2018
Mathias Sommer ”Skattelettelser midt i opsving-
et?” DR.dk, 29.08.2017.
CARL-JOHAN DALGAARD, NABANITA DATTA GUPTA, LARS
GÅRN HANSEN OG JAKOB ROLAND MUNCH (2020) &quot;Debat: Sådan kan
Folke-
tinget stimulere coronaøkonomien&quot;
14. april 2020 Politiken Sekti-
on 2 (Kultur) Side 5 (Debat) FORMANDSKABET FOR DE ØKONOMISKE RÅD
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Indhold (2/2) Supplerende stof:
DR 2018 Sådan kom Grækenland ud af gældskrisen (2) (1)
Inflation Grækenland (3) (2)
Finanspolitik Grækenland (2) (3)
Politiken Corona 14 april struktur konjunktur miljø (3) (2)
BNP og Betalingsbalance Grækenland (3) (2)
Offentlig gæld Grækenland (3) (3)
Problemformulering gruppeprojekt Valutasamarbejdet i EU (5) (2)

Noter:
Til i dag skal du læse 12.3 om Danmarks pengepolitik. Jeg gennemgik
med dig sidste gang hvordan dans pengepolitik er tæt knyttet til vor-
es valutapolitik https://io-b.systime.dk/?id=p1496
Til i dag skal du læse 12.4 om EU's pengepolitik og ECB https://io-b.s-
ystime.dk/?id=p1491
Til idag skal du læse om indkomstpolitik https://io-b.systime.dk/?-
id=p1475
Til dette modula skal du læse kapitel 12 afsnit 2 https://io-b.systime-
.dk/?id=p1498
Til idag skal du læse første afsnit af kapitel 13 om konkurrenceevnefo-
rbedrende politik. https://io-b.systime.dk/?id=p1469 https://io-b.syst-
ime.dk/?id=p1480
Til dette modul skal du læse første afsnit i kapitlet om pengepolitik
Kapitel 12 https://io-b.systime.dk/?id=p1484 Afsnit 12.1 https://io-b.-
systime.dk/?id=p1500
14.1 Strukturpolitik arbejdsmarkedspolitik https://io-b.systime.dk/?-
id=p1452 https://io-b.systime.dk/?id=p1464

Omfang 14 lektioner / 10.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud-
vikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv, og
derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og meto-
der
identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske
udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og
den økonomiske vækst
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af
de samfundsøkonomiske udfordringer
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne for-
klare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgan-
gspunkt i empiriske data
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og
relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i sam-
spil med andre fag
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkon-
omiske forhold
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og
it-værktøjer

Kernestof:
vækst og konjunkturer
økonomisk politik og økonomiske skoler: ubalancer, afvejninger og effe-
kter

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppeprojekt hvor problemformuleringen udfoldes i arbejdsspørgsmål der deles
mellem gruppens medlemmer og er givet på forhånd (Stilladsering)
Gruppearbejde hvor hvor problemformuleringen er givet på forhånd og
beregninger og analyser supplerer andre gruppers arbejde.
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Forløb 3: 5. Struktur og miljøpolitik

Forløb 3 5. Struktur og miljøpolitik

Indhold Kernestof:
International økonomi A, Systime, 2. Udgave, 2017.
Kap 14
– Strukturpolitik
Kap 15 - Miljøpolitik

Supplerende stof:
Problembas-
erede opgaver til international økonomi, Systime 2018.

Noter:
16.1 Inflation https://io-b.systime.dk/?id=p1415 https://io-b.systime.-
dk/?id=p1424
15 Miljøpolitik https://io-b.systime.dk/?id=p1427 15.1 https://io-b.sy-
stime.dk/?id=p1446 15.2 kun afsnittet om Fremtidige temperaturstigning-
er ifølge IPCC https://io-b.systime.dk/?id=p1443
https://io-b.systime.dk/?id=p1437
14.2 Erhvervspolitik https://io-b.systime.dk/?id=p1458 Du skal læse
de vedhæftede artikler. Spørgsmålene under artiklerne og afsnittet om
erhvervspolitik skal vi arbejde med i modulet.
15.4 Internationalt politisk samarbejde https://io-b.systime.dk/?-
id=p1436 Opgaven 2.3 skal afsluttes og afleveres som power point ind-
en modulet starter.
Du skal læse disse to artikler til i dag https://www.ae.dk/artikler/ar-
bejdsudbud-er-ikke-et-maal-i-sig-selv https://cepos.dk/abcepos-artikle-
r/0039-%C3%B8get-arbejdsudbud-medfoerer-oeget-beskaeftigelse/

Omfang 18 lektioner / 13.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske
udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og
den økonomiske vækst
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af
de samfundsøkonomiske udfordringer
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne for-
klare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgan-
gspunkt i empiriske data
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og
relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i sam-
spil med andre fag
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkon-
omiske forhold

Kernestof:
virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet
arbejdsmarkedet
økonomisk politik og økonomiske skoler: ubalancer, afvejninger og effe-
kter

Væsentligste
arbejdsformer

Opgaver fra grundbogen løst individuelt og i Grupper


