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Makroøkonomi
5 ECTS
Placering
2. Semester, forår
Modulansvarlig
Pernille Gjerløv-Juel (Ph.d., adjunkt)
Type og sprog
Kursusmodul
Dansk
Mål
Formålet med dette modul er at give den studerende en grundlæggende introduktion til
samfundsøkonomisk teori, herunder en forståelse af det økonomiske system og de generelle
økonomiske politikkers virkefelter i dansk og international økonomi.
Læringsmål:
Viden:
• Demonstrere viden om centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, modeller og
perspektiver, herunder det samfundsøkonomiske system og de generelle økonomiske
politikkers virkefelter i dansk og international økonomi samt deres betydning for virksomheden.
Færdigheder:
• Anvende samfundsøkonomiske teorier og modeller til at analysere konkrete
samfundsøkonomiske problemstillinger og forstå implikationerne heraf for virksomheden.
• Reflektere over teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger.
Kompetencer:
• Analysere, syntetisere og reflektere over, hvordan forskellige samfundsøkonomiske begreber,
teorier og perspektiver tilsammen gør det muligt at forstå og arbejde med
samfundsøkonomiske problemstillinger, herunder hvordan de har betydning for virksomhedens
muligheder.
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Forelæsningerne tager udgangspunkt i forståelsen af det makroøkonomiske system, hvor de
enkelte elementer gennemgås. Herunder centrale begreber som BNP og økonomisk vækst,
inflation og arbejdsløshed, rente og valutakurs og deres betydning for virksomheden. I løbet af
kurset gennemgås generelle økonomiske teorier og tre overordnede modeller til analyse af
økonomien; først på kort, så på mellemlang og endelig på lang sigt. Disse inkluderer:
varemarkedsmodellen, forholdet mellem arbejdsmarkedet og inflation, ISLM modellen samt en
introduktion til Solows vækstmodel og determinanter for økonomisk vækst. Udgangspunktet er
ligevægten på vare-, penge-, og arbejdsmarkedet for en åben økonomi i en international
sammenhæng. Modellerne anvendes efterfølgende til at forstå, hvordan makroøkonomiske
chok og ændringer i den økonomiske politik i Danmark og internationalt påvirker
samfundsøkonomien og virksomheden på kort -, mellemlang - og lang sigt.
Omfang og forventet arbejdsindsats
5 ECTS svarende til 135 timers arbejde.
De 135 timer forventes fordelt som følger mellem forelæsninger, øvelser og forberedelse:
20 timer (10 dobbeltlektioner med indbyggede øvelser)
Forberedelse til forelæsninger inkl. hjemmeopgaver/øvelser: 115 timer

Deltagerforudsætninger
Der kræves ingen specifikke forudsætninger for deltagelse. Kurset udgør sammen med første
del af kurset i Mikroøkonomi på 1. semester de grundlæggende dele af samfundsøkonomi, som
kan anvendes i indeværende og senere semestres projektarbejde.
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Forelæsninger og øvelser
Indholdsbeskrivelse samt skema for afvikling af forelæsninger og øvelser bringes på Moodle
Underviser
Pernille Gjerløv-Juel (Ph.d., adjunkt)
Kursuslitteratur
Blanchard, O., Amighini, A. & Giavazzi, F. (2017). Macroeconomics – A European Perspective
(3. udgave). Harlow: Pearson.
Slides og øvrige ressourcer bringes på Moodle
Eksamen
Modulet eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den
fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af ovenstående
læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.
Prøveform:
Skriftlig hjemmeopgave (24 timer) med intern censur
 Nærmere besked bringes på Moodle
 Spørgetime afvikles primo uge 22
 Eksamen afvikles medio uge 23

