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Spørgsmål 

1.  
Redegør for hvordan de økonomiske fremtidsudsigter ser ud ifølge Politi-
ken.

2.  
Forklar hvorfor stigende oliepriser giver prisstigninger på andre varer end 
olie. 

3.
Diskuter hvilke politiske tiltag man kan føre for at bremse inflation, og 
hvilke ulemper disse ville medføre.
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Politiken | 27.05.2008

Ledende artikel: Flashback 

1970’erne stikker sit grimme ansigt frem 

Af ø

Mens 1980’erne tilsyneladende kan fejres i det uendelige, har 70’erne aldrig for alvor fået et comeback. Med god grund. 

70’erne var på mange måder et møgårti. Ikke mindst i økonomisk forstand. Den triste blanding af lav vækst, stor 

arbejdsløshed og galoperende inflation er ikke noget at ønske sig tilbage til.  

Derfor er det heller ikke spor sjovt, at et af 70’ernes spøgelser nu er dukket op igen: den høje inflation. I går vurderede 

regeringen i Økonomisk Redegørelse, at risikoen for overophedning i form af inflation er taget til.  

Danmark oplever de største prisstigninger i otte år. På et år er forbrugerpriserne steget over 3 procent. Og de fleste 

andre steder i verden vokser priserne med et tocifret procenttal. Særlig indbyggerne i udviklingslande er hårdt ramt, fordi 

det især er fødevarerne, der stiger i pris. Samtidig er energipriserne røget i vejret. En tønde råolie koster nu 135 dollar. 

Det er en fordobling på blot et år.  

Inflation går dog ikke kun ud over købekraften. Typisk udløser det også krav om øgede lønstigninger. Og det var netop 

denne spiral af stigende inflation og stigende lønkrav, der såede gift for verdensøkonomien i 70’erne og medvirkede til at 

skabe massiv arbejdsløshed. Med høj inflation følger nemlig en høj rente. Og en høj rente bremser virksomhedernes lyst 

til at investere i nye job.  

INDTIL NU er inflationen i Danmark langt fra de 9-10 procent, som man oplevede i 70’erne. Og hvis verdensøkonomien 

går ned i gear – som de fleste økonomer forventer – er der grund til at tro, at prisstigningerne bremses. Mange overser 

dog, at verdensøkonomien er på vej ind i en ny fase efter i 15 år at have nydt godt af Kinas indtog på verdensmarkedet.  

Kina tilførte verdensøkonomien en enorm mængde billig arbejdskraft, hvilket betød, at verdensmarkedet i en lang 

periode blev oversvømmet af billige varer. Det holdt inflationen nede. Men i takt med at kinesernes velstand vokser og de 

kinesiske lønstigninger tager fart, ebber de positive effekter for resten af verdensøkonomien ud.  

Den kedelige nyhed er, at højere renter er det eneste rigtig effektive middel mod stigende inflation. Vi må derfor forvente, 

at verdens centralbanker over den kommende tid skruer op for renten, hvilket vil reducere den økonomiske vækst og 

skabe stigende arbejdsløshed. Problemet er, at hvis ikke renten sættes i vejret nu for at bremse inflationen, vil 

konsekvenserne blive endnu værre. Som vi så i 70’erne.  
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paratviden -->  
 
 
 
1. -->  

Redegør for hvordan de økonomiske fremtids-
udsigter ser ud ifølge Politiken. 
 
 

2. -->  
Forklar hvorfor stigende oliepriser giver pris-
stigninger på andre varer end olie. 

 
 
 
3. -->

Diskuter hvilke politiske tiltag man kan føre 
for at bremse inflation, og hvilke ulemper 
disse ville medføre.

 
 
 
 

 
 
 
Paratviden er den viden, du har fra undervisnin-
gen, avislæsning eller læsning af pensum eller 
andre samfundsfaglige bøger. 
 

 
Redegør. Det betyder, at der skal 
gives en saglig og neutral redegørelse 
for bilagets indhold. En redegørelse er 
ikke helt det samme som et referat.

 
Forklar. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilden. Men det skal gøres 
på en måde, der viser, at du har forstået 

teksten og kan problematisere den. 
 
 
 
 

Nu skal du have mange bolde i luften. 
Diskuter betyder at du blandt andet 
vælger at sige noget om det der direkte 
er spurgt om i spørgsmålet, men også 
fremdrager andre ting som du mener (og 
begrunder) er vigtige.


